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 أصــدر عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة توجيهه الســامي بعدم إثقال 
كاهل المواطن بمزيد من االلتزامات واالستمرار في إيجاد البدائل األخرى التي تساعد على مواجهة 

التحديات، مثنيا جاللته على جهود الحكومة ومبادراتها في تبني البرامج التي تدعم التوجه.

الجلســة االعتياديــة  تــرأس  قــد  وكان جاللتــه 
لمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة، وولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بقصر 
الصخيــر أمــس. وأشــاد جاللــة الملــك بالزيــارة 
األخويــة التاريخيــة التي قام بها عاهل المملكة 
العربيــة الســعودية خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود لمملكة 
البحريــن الخميــس الماضــي، وهي زيــارة كانت 
موضع ترحيب واعتزاز وتقدير ولها من المكانة 
األبــرز لــدى البحريــن ملــكا وحكومة وشــعبا لما 
تمثله من تجســيد للعالقــات الثنائية التاريخية 
الشــقيقتين  المملكتيــن  تجمــع  التــي  الوطيــدة 
وقيادتيهمــا والتنســيق المســتمر بينهمــا حيــال 

إلــى  جاللتــه  المنطقة.ووجــه  قضايــا  مختلــف 
االســتمرار في تطوير الحركة على جســر الملك 
فهد وتسهيلها على المواطنين دخوال وخروجا؛ 
لجعلــه قادرا على مواكبــة الزيادة المطردة لهذا 
الشــريان الحيــوي إلــى حيــن االنتهاء من جســر 
الملــك حمــد، وذلــك بالتنســيق مــع األشــقاء في 

المملكة العربية السعودية.
وأشــاد جاللتــه بمــا تزخــر بــه مملكــة البحريــن 
مــن مقومات ســاهمت فــي تعزيــز ريادتها وفي 
خبــرة  ذات  وحكومــة  واع،  شــعب  مقدمتهــا 
وحماســة  شــبابية  بــروح  وبرلمــان  وحنكــة، 

إيجابية.
ورفــع صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
خالــص الشــكر والتقديــر لعاهــل البــالد علــى ما 
يبديه جاللته من دعم وإسناد للعمل الحكومي.

الــوزارات  توجيــه  ســيتم  أنــه  ســموه  وأكــد 
المعنيــة برفــع تقاريــر دورية لمجلــس الوزراء 
التعــاون  لمشــاريع  التنفيــذي  الموقــف  بشــأن 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــع  المشــترك 
لهــذه  القصــوى  األولويــة  تعطــي  فالحكومــة 

الكبيــرة  الشــقيقة  المملكــة  لمكانــة  المشــاريع 
ولحرصها أن يكون نســق التعاون الثنائي بين 

البلديــن معبــرا عن طبيعــة العالقــات الخاصة 
والمتميزة بينهما.

أميركا تصنف الحرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية
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أكد الرئيس 
األميركي 

أن “الحرس 
الثوري يشارك 

بفاعلية في 
تمويل اإلرهاب 

والترويج 
له باعتباره 

وسيلة لتفكيك 
الدول”.

واشنطن ـ وكاالت

رحبــت وزارة الخارجيــة البحرينية بالقرار، مؤكدة 
أهميــة الخطــوة فــي التصدي للــدور الخطيــر الذي 
يقــوم بــه الحــرس الثــوري اإليرانــي كعنصــر عــدم 
اســتقرار وعامل توتر وأداة لنشــر العنف واإلرهاب 

في الشرق األوسط وفي العالم بأسره.
وأعلنت الواليات المتحدة األميركية، أمس، إدراج 
“الحــرس الثــوري اإليرانــي” على الئحــة المنظمات 

اإلرهابية. واعتبر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الثــوري  الحــرس  أن  صحافيــة،  تصريحــات  فــي 
يشارك بفاعلية في تمويل ودعم اإلرهاب باعتباره 
أداة مــن أدوات للدولــة اإليرانيــة، وفــق مــا نقلــت 
وكالــة “رويتــرز”. وأشــار ترامــب إلــى أن “الواليــات 
المتحدة ســتواصل الضغــوط المالية واالقتصادية 
علــى إيــران، وســنزيد مــن كلفــة دعمهــا لألنشــطة 

اإلرهابية”.
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البحرين تعتبره أداة لنشر اإلرهاب في المنطقة والعالم
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جاللة الملك يترأس بحضور، سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

العاهل يوجه لعدم إثقال كاهل المواطن بمزيد من االلتزامات

شارع البديع في مرحلة 
التصاميم وتوسعته 

بتمويل كويتي

24 شــركـــة 
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“صادرات البحرين”
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جاللة الملك: لدينا شعب واع وحكومة ذات خبرة وحنكة وبرلمان بروح شبابية وحماسة إيجابية

سمو رئيس الوزراء: منح مشاريع التعاون مع السعودية األولوية القصوى من االهتمام
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العاهــل  جاللــة  أشــاد  الجلســة  مســتهل  فــي 
بالزيــارة األخويــة التاريخيــة التــي قــام بهــا 
خــادم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  عاهــل 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
عبدالعزيز آل ســعود إلى مملكة البحرين يوم 
الخميــس الماضــي، وهي زيــارة كانت موضع 
ترحيــب واعتــزاز وتقديــر ولهــا مــن المكانــة 
األبــرز لــدى مملكــة البحريــن ملــكا وحكومــة 
للعالقــات  تجســيد  مــن  تمثلــه  لمــا  وشــعبا 
تجمــع  التــي  الوطيــدة  التاريخيــة  الثنائيــة 
المملكتين الشــقيقتين وقيادتيهما والتنســيق 
المســتمر بينهما حيــال مختلــف القضايا التي 

تشهدها المنطقة.
وأحاط عاهل البالد مجلس الوزراء بمضمون 
المباحثات التي أجراها جاللته مع أخيه خادم 
الميمونــة  الزيــارة  فــي  الشــريفين  الحرميــن 
التي عكســت دالالت إيجابية لتعزيز التعاون 
البحريــن  مملكــة  بيــن  يربــط  الــذي  المتميــز 
والشــقيقة المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
مــر العصــور، مشــيدا جاللتــه بالمكانــة البارزة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  تتبوأهــا  التــي 
علــى  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بقيــادة 
الصعيدين اإلقليمــي والدولي وبدورها البارز 
فــي مواجهــة التحديــات الكبيــرة والمتعــددة 
التــي تهــدد األمــن العربــي واإلقليمــي، وقــد 
اســتمع مجلس الوزراء من جاللته إلى نتائج 
المباحثــات التــي أجراهــا الزعيمــان الكبيــران 
الثنائــي  والتعــاون  األخويــة  الروابــط  بشــأن 
ومــا يحقق مصالحهما المشــتركة، إضافة إلى 
أوضــاع وقضايا المنطقــة والموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
واســتذكر جاللــة العاهــل بالتقديــر واالعتــزاز 
المواقف المضيئة للمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين، 
الــوزراء  نائــب رئيــس مجلــس  العهــد  وولــي 
وزيــر الدفــاع صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
فــي دعــم مملكــة البحريــن ومســاندتها، وهي 
مواقــف وجوانــب مشــرقة تســتذكرها قيــادة 

وشــعب مملكة البحرين وتكرســت وترسخت 
في الوجدان الوطني.

المجلــس  أهميــة  الملــك  جاللــة  أكــد  ثــم 
التنســيقي البحرينــي الســعودي فــي تســهيل 
التنســيق والتعــاون المشــترك فــي إطــار تميز 
الصعــد  علــى  الثنائــي  والتعــاون  العالقــات 
هــذا  مثــل  يشــكله  ومــا  كافــة،  والمســتويات 
المجلــس مــن أهميــة لمتابعــة مراحــل العمــل 
فــي المشــاريع المشــتركة بين البلديــن، والتي 
والسياســية  االقتصاديــة  المجــاالت  تغطــي 
ورحــب  كافــة،  والعســكرية  واالســتثمارية 
خــادم  حكومــة  بموافقــة  العاهــل  جاللــة 
إنشــاء  محضــر  علــى  الشــريفين  الحرميــن 
مجلس التنســيق الســعودي البحريني، منوها 
صيــغ  كأحــد  المجلــس  هــذا  بــدور  جاللتــه 
البحرينيــة  العالقــات  تجســد  التــي  التعــاون 

السعودية وتكرسها.
بعدهــا، تابــع عاهــل البــالد الوضــع التنفيــذي 
لعــدد مــن المشــاريع واتفاقــات التعــاون بيــن 
مملكــة البحريــن والمملكة العربية الســعودية 
الشقيقة، والتي تتعلق بالجوانب االقتصادية 
والطاقــة والشــؤون التجارية واالســتثمارية، 
حيث استمع جاللته إلى شرح بشأن المراحل 
التــي وصــل إليهــا العمــل فــي مشــروع الربط 
المائــي بيــن البحريــن والســعودية، كمــا اطلــع 
جاللته على ما وصل إليه العمل في مشــروع 
جســر الملك حمد الذي ســيربط بين البحرين 
بيــن  للتعــاون  والســعودية، وســيكون داعمــا 
البلدين، ولتسهيل انتقال المواطنين األشقاء 
عبر البلدين، فيما تابع جاللته مشــروع ســكة 

الحديد بين البلدين.
صاحــب  وجــه  فقــد  الســياق،  هــذا  وضمــن 
الجاللــة العاهــل إلــى االســتمرار فــي تطويــر 
الحركة على جســر الملك فهد وتســهيلها على 
قــادرا  لجعلــه  وخروجــا؛  دخــوال  المواطنيــن 
علــى مواكبــة الزيــادة المطــردة لهذا الشــريان 
الحيــوي إلــى حيــن االنتهــاء من جســر الملك 
فــي  األشــقاء  مــع  بالتنســيق  وذلــك  حمــد، 

المملكة العربية السعودية.

بعدهــا اســتعرض جاللــة الملــك الموضوعــات 
أشــاد  حيــث  الوطنــي،  بالشــأن  الصلــة  ذات 
البحريــن مــن  بــه مملكــة  بمــا تزخــر  جاللتــه 
مقومــات ســاهمت فــي تعزيــز ريادتهــا وفــي 
ذات خبــرة  واع، وحكومــة  مقدمتهــا شــعب 
وحماســة  شــبابية  بــروح  وبرلمــان  وحنكــة، 
توجيهــه  العاهــل  جاللــة  وأصــدر  إيجابيــة، 
الســامي بعــدم إثقــال كاهل المواطــن بالمزيد 
من االلتزامات واالســتمرار في إيجاد البدائل 
األخرى التي تساعد على مواجهة التحديات، 
مثنيا جاللته على جهود الحكومة ومبادراتها 

في تبني البرامج التي تدعم هذا التوجه.
كمــا حــث جاللــة العاهــل علــى أهميــة إتاحــة 
المجــال للشــباب وإشــراكهم فــي المســؤولية، 
فهــم عمــاد المســتقبل ومصدر قــوة البحرين، 
احتضــان  مواصلــة  أهميــة  جاللتــه  مؤكــدا 
نحــو  وزادنــا  قــوة  مصــدر  فهــم  الشــباب، 
المســتقبل، وفــي إطــار ذي صلــة، فقــد أشــاد 
بالــروح الشــبابية والحماســة  العاهــل  جاللــة 
مصلحــة  تجــاه  النــواب  لمجلــس  اإليجابيــة 
الوطــن وتطويــره والوعــي بالتحديــات التــي 
تستهدف مملكة البحرين لإلساءة لمنجزاتها، 
مقــدرا جاللته دور مجلس النواب في الدفاع 
عن المواطن في الداخل، والدفاع عن الوطن 

في الخارج.
إلــى ذلــك فقــد وجــه صاحــب الجاللــة عاهــل 
البــالد الشــكر والتقديــر علــى الجهــود الكبيرة 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  برئاســة  للحكومــة 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، ودعــم ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  بــن حمــد  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة  فــي التطويــر والبنــاء والتنميــة التي 
المجــاالت سياســيا  طالــت أوجههــا مختلــف 

واقتصاديا واجتماعيا.
وعلــى صعيــد ذي صلــة، فقــد تابــع صاحــب 
بشــأن  التطــورات  آخــر  العاهــل  الجاللــة 
االستكشــافات النفطيــة الجاريــة فــي البــالد، 
االتصــاالت  نتائــج  علــى  جاللتــه  ووقــف 

المجــال  فــي  الكبــرى  العالميــة  بالشــركات 
النفطــي وبمــا تحقــق مــن تعــاون بينهــا وبيــن 
مملكة البحرين في مجال النفط والغاز وذلك 

من خالل التقرير الذي عرضه وزير النفط.
وأعــرب جاللــة العاهــل عــن االرتيــاح لتنامــي 
الرياضيــة والســياحية والثقافيــة  الفعاليــات 
وغيرها والتي كان آخرها النجاح الباهر الذي 
حققته مملكة البحرين في تنظيمها لسباقات 
الفورمــوال 1 ومــا شــهده من إقبــال جماهيري 

مميز في حجمه.
وبمناســبة قرب حلول شــهر رمضــان المبارك، 
فقــد ابتهــل جاللته إلــى المولى عــز وجل بأن 
يكــون هــذا الشــهر الفضيــل شــهر بركــة وخير 
علــى مملكــة البحرين واألمة اإلســالمية، وأن 
يتعــزز فيه التواصــل والترابط الذي يتميز به 

شهر رمضان المعظم.
ورفــع صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
خالــص الشــكر والتقديــر لعاهــل البــالد علــى 
مــا يبديــه جاللتــه مــن دعــم وإســناد للعمــل 
تعزيــز  علــى  جاللتــه  وحــرص  الحكومــي، 
المشــاريع الحكوميــة المشــتركة مــع األشــقاء 

لدورها في تنمية آفاق التعاون الثنائي.
الــوزارات  توجيــه  ســيتم  أنــه  ســموه  وأكــد 
المعنيــة برفــع تقارير دورية لمجلــس الوزراء 
بشــأن الموقــف التنفيــذي لمشــاريع التعــاون 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــع  المشــترك 
لهــذه  القصــوى  األولويــة  تعطــي  فالحكومــة 
المشــاريع لمكانــة المملكــة الشــقيقة الكبيــرة 
ولحرصها أن يكون نسق التعاون الثنائي بين 
البلديــن معبرا عــن طبيعة العالقــات الخاصة 

والمتميزة بينهما.
وأعرب صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
عــن االعتزاز باإلشــادة الملكية الســامية بدور 
الحكومــة وبجهودهــا، مؤكــدا ســموه حــرص 
الحكومــة علــى تنفيــذ التوجيــه الســامي بــأال 
ُيثقــل علــى المواطــن بمزيــد مــن االلتزامــات، 
عبــر ابتــكار مزيــد مــن الحلــول وتبنــي برامج 
ذات أولويــة تدعم قدرة مملكة البحرين على 

مواجهة التحديات المالية.
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رحبت وزارة الخارجية بقرار الواليات المتحدة 
الــثــوري  الــحــرس  تصنيف  الصديقة  األميركية 
اإليراني منظمة إرهابية، مؤكدة أهمية الخطوة 
الــثــوري  لــلــحــرس  ــلــدور الخطير  ل الــتــصــدي  فــي 
توتر  اســتــقــرار وعــامــل  عـــدم  اإليـــرانـــي كعنصر 
وأداة لنشر العنف واإلرهاب في الشرق األوسط 
ــوزارة تقديرها  الـ بــأســره. وجــددت  العالم  وفــي 
للجهود الحثيثة والمساعي المتواصلة للواليات 
العدائية  إيــران  أنشطة  مواجهة  في  المتحدة 
في  السلبية  وتدخالتها  اإلرهابية  وممارساتها 
إلى  متطلعة  المنطقة،  لدول  الداخلية  الشؤون 
تحرك فاعل وحازم من المجتمع الدولي إلجبار 
النظام اإليراني على الكف عن دعم التنظيمات 
الدول  سيادة  واحترام  اإلرهابية  والميلشيات 
واستقاللها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع األمن والسلم 

إقليميا ودوليا.

المنامة - وزارة الخارجية

ترحيب بتصنيف الحرس 
02الثوري منظمة إرهابية

ياسر الناصر

جاللة الملك يترأس، بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

الحرميـــن لخـــادم  التاريخيـــة  بالزيـــارة  ويشـــيد  الـــوزراء  جلســـة  يتـــرأس  جاللتـــه 

العاهل يوجه لعدم إثقال كاهل المواطن بمزيد من االلتزامات

جاللة الملك:

جهود بارزة لسمو 
رئيس الوزراء 

وسمو ولي العهد 
في التطوير 

تطوير الحركة 
على جسر الملك 

فهد وتسهيل 
الدخول والخروج

جسر الملك حمد 
سيكون داعما 

للتعاون بين 
البحرين والسعودية 

المملكة تملك شعبا 
واعيا وحكومة ذات 
خبرة وبرلمان بروح 

شبابية

إتاحة المجال 
للشباب 

وإشراكهم في 
المسؤولية ألنهم 

عماد المستقبل

سمو رئيس الوزراء: 

نقدر دعم جاللته 
للعمل الحكومي 

وحرصه على تعزيز 
المشاريع مع األشقاء

توجيه الوزارات برفع 
تقارير دورية بشأن 

مشاريع التعاون مع 
السعودية

منح مشاريع التعاون 
مع السعودية 

األولوية القصوى 
من االهتمام

الحكومة حريصة 
على تنفيذ التوجيه 
السامي بأال ُيثقل 

على المواطن

ابتكار مزيد 
من الحلول 

لدعم القدرة 
على مواجهة 

التحديات المالية

رأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة الجلســة االعتيادية لمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بقصــر الصخير أمس. وأدلى األمين 

العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
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المنامة - وزارة اإلسكان

الــوزراء  رئيــس  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان ال خليفة بشــأن ســرعة تســليم 
لمشــروع  األولــى  المرحلــة  وحــدات 
مدينــة شــرق الحــد، وفي إطــار برنامج 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  أمــر  تنفيــذ 
لرئيــس مجلــس  النائــب األول  األعلــى 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 
وحــدة ســكنية فــي كافــة المحافظــات، 
واصلــت وزارة اإلســكان صبــاح أمــس 
تســليم مفاتيــح وحــدات مشــروع حي 
“بوشــاهين” بمدينــة شــرق الحــد علــى 

المواطنين المستفيدين. 
للمشــاريع  المســاعد  الوكيــل  وقــال 
الــوزارة  أن  بوهــزاع  ســام  اإلســكانية 

ا لتســليم وحدات  وضعــت جــدوالً زمنيًّ
حــي بوشــاهين للمواطنين، مشــيًرا إلى 
أن وزيــر اإلســكان باســم الحمــر وّجــه 
اإلدارة إلــى العمــل بأقصى طاقة إلنهاء 
رمضــان  شــهر  حلــول  قبــل  البرنامــج 
المبــارك، باإلضافــة إلــى الحــرص علــى 

تســهيل اإلجــراءات أمــام المســتفيدين 
لضمان سرعة اســتالمهم للوحدات في 
المتواصــل  والســعي  المحــدد،  الوقــت 
نحــو تنفيــذ رؤية البحريــن االقتصادية 
2030، بمــا يلبــي احتياجات المواطنين 

من تلك الخدمات اإلسكانية.

وزارة اإلسكان تواصل تسليم مفاتيح وحدات مشروع حي “بوشاهين”

“اإلســكان”: العمــل بأقصــى طاقــة إلنهــاء البرنامج

تسليم وحدات حي بوشاهين قبل رمضان

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة برقيتــي تعزية ومواســاة من 
ســلطان برونــاي الحــاج حســن البلقيــة، أعرب فيهمــا عن أحــر تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى ســمو الشــيخة عائشــة بنت ســلمان بن حمد آل خليفة 
شقيقة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سائالً هللا العلي القدير أن يتغمدها بواسع 

رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهما جميل الصبر وحسن العزاء.

العاهل وسمو رئيس الوزراء يتلقيان تعازي سلطان بروناي

المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية 
تعزيــة ومواســاة مــن رئيــس الــوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشــان أوتشــا، أعرب 
فيها عن أحر تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى سمو الشيخة 

عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة شقيقة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تعزية نظيره التايلندي

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برقيتــي تعزية ومواســاة من نائب رئيــس الوزراء 
بســلطنة عمــان فهــد آل ســعيد، عبــر فيها عن صــادق تعازيــه وخالص مواســاته بوفاة 
المغفور لها بإذن هللا تعالى سمو الشيخة عائشة بنت سلمان آل خليفة شقيقة صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، ســائال هللا العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه 

ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء.

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقيان تعزية آل سعيد

ا بتعيينات قضائية العاهل يصدر أمًرا ملكيًّ
صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم )20( لسنة 2019 بشان التعيينات القضائية.  وفيما 

يلي نص األمر الملكي:

التمييــز،  بمحكمــة  وكيــاًل  ــن  ُيعيَّ أوًل: 
ــا أول بدرجــة وكيــل محكمــة  ومحامًيــا عامًّ
التمييز كلٌّ من: 1( القاضي خالد حسن علي 
عجاجــي. 2( المستشــار أحمــد حمد عبدهللا 
ــا أول(. 3( القاضــي  الدوســري )محامًيــا عامًّ
الشــيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة. 
4( القاضــي أحمد علي يحيــى عبدالقادر. 5( 
القاضــي محمــد حســن أحمــد البوعينين. 6( 
القاضي نادر السيد علي عبدالمطلب محمد.

االســتئناف  بمحكمــة  رئيًســا  ُيعّيــن  ثانًيــا: 
ا بدرجة رئيس  العليــا المدنية، ومحامًيا عامًّ
محكمة االستئناف العليا كلٌّ من: 1( القاضي 
القاضــي   )2 القطــان.  عبــاس  أحمــد  صــالح 
إبراهيم ســلطان إبراهيــم الزايد. 3( القاضي 
القاضــي   )4 المدفــع.  صالــح  أحمــد  خالــد 
عبدهللا محمد علي األشــراف. 5( المستشــار 
ا(.  وائل رشــيد خليفــة بوعالي )محامًيــا عامًّ
6( المستشــار د. أحمــد محمــد علي الحمادي 

ــا(. 7( المستشــار أســامة علــي  )محامًيــا عامًّ
ا(. 8( المستشار  جاســم العوفي )محامًيا عامًّ
)محامًيــا  الزيانــي  يوســف  عثمــان  هــارون 
ــا(. 9( القاضي علي أحمد جمعة الكعبي.  عامًّ
10( القاضــي علــي خليفــة أحمــد الظهرانــي. 
11( القاضــي محمــد ميرزا محمــد أمان. 12( 
القاضــي خليفــة راشــد أحمــد مجيــران. 13( 
الموســى.  محمــد  عبــدهللا  جمعــه  القاضــي 
حســين  محمــد  حســين  المستشــار   )14

ــا(. 15( القاضــي معاذ  البوعلــي )محامًيــا عامًّ
مبــارك محمد العايدي. 16( المستشــار نايف 
يوســف محمــد محمــود )محامًيا عاًمــا(. 17( 
المستشــار ممــدوح أحمــد عبــدهللا المعاودة 
)محامًيا عاًما(. 18( القاضي الشــيخ حمد بن 

سلمان بن محمد آل خليفة. 

االســتئناف  بمحكمــة  وكيــاًل  ُيعّيــن  ثالًثــا: 
بدرجــة  ــا  عامًّ ومحامًيــا  المدنيــة،  العليــا 
العليــا كلٌّ مــن:  وكيــل محكمــة االســتئناف 
راغــب ســيف  المستشــار ســامح محمــد   )1
ــا(. 2( القاضــي منصور عبدهللا  )محامًيــا عامًّ
أحمــد  أمــل  القاضــي   )3 اضرابــوه.  أحمــد 

أمينــة عيســى  المستشــار   )4 أبــل.  عبــدهللا 
ا(. عبدهللا مبارك )محامًيا عامًّ

رابًعــا: ُيعّيــن هانــي محمــد ماهــر الفضالــي 
قاضًيا بمحكمة االستئناف العليا المدنية.

خامًســا: ُيعّيــن رئيــس نيابة مــن الفئة )ب( 
 )1 مــن:  كلٌّ  كبــرى  محكمــة  وكيــل  بدرجــة 
 )2 الرويعــي.  أحمــد  علــي  عيســى  األســتاذ 

األستاذ مشعل علي محمد المناعي.

سادًســا: ُيعّيــن رئيــس نيابة مــن الفئة )ب( 
بدرجة قاضي محكمة كبرى من الفئة )أ( كلٌّ 

من: 1( األســتاذ حمد عيســى حمد المسيفر. 
2( األستاذ عبدهللا يعقوب راشد الخشرم.

رئيًســا  األســرة  بمحاكــم  ُيعّيــن  ســابًعا: 
كلٌّ  الشــرعية  العليــا  االســتئناف  بمحكمــة 
أحمــد  عبدالمنعــم  وليــد  الشــيخ    )1 مــن: 
المحمــود. 2(  الشــيخ د.عبدالرحمــن محمــد 
خليفــة الفاضــل. 3(  الشــيخ د.عبدالرحمــن 
ضرار عبدالرحمن الشاعر. 4(  الشيخ صالح 
الشــيخ    )5 عبــدهللا.  عبــدهللا  عبدالعزيــز 
الشــيخ    )6 المشــعل.  علــي  جــواد  فيصــل 
عبدالنبــي عبــاس محمد الحداد. 7(  الشــيخ 

زكريا عبدهللا علي الصددي.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية من رئيس البرلمان العربي
تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية 
من رئيس البرلمان العربي مشــعل الســلمي بمناســبة اعتماد البرلمان العربي للوثيقة 

العربية الشاملة لمكافحة التطرف واإلرهاب، هذا نصها:

بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
سلمان آل خليفة حفظه ووفقه هللا

رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،

التحيــة  بخالــص  الكريــم  لســموكم  أتقــّدم   
والتقديــر، وفــي إطــار مــا يقــوم بــه البرلمــان 
العربــي انطالًقا من واجبــه للتصدي للقضايا 
الهامة واالســتراتيجية للــدول والمجتمعات 
التطــرف  العربيــة، خاصــة قضايــا مكافحــة 

واإلرهــاب التــي وضعها البرلمــان العربي في 
ســلم أولويــات عملــه باعتبارهــا مــن أخطــر 
القومــي  األمــن  تواجــه  التــي  التحديــات 

العربي.
أن  الكريــم  ســموكم  إحاطــة  يشــرفني  لــذا   
البرلمان العربي وبناًء على مبادرة منه، اعتمد 
مع البرلمانات والمجالس العربية في المؤتمر 
الثالــث للبرلمــان العربــي ورؤســاء المجالــس 
والبرلمانــات العربية، الذي انعقد بمقر جامعة 

الــدول العربية فــي القاهرة )الوثيقــة العربية 
الشــاملة لمكافحة التطرف واإلرهاب(، وذلك 
بمشــاركة األمين العام لجامعة الدول العربية 
ورئيــس االتحــاد البرلمانــي الدولــي ورئيــس 
الجمعيــة البرلمانية للبحر األبيض المتوســط 
العــام  واألميــن  األزهــر  شــيخ  عــن  وممثــل 
المســاعد لمنظمة التعاون اإلسالمي واألمين 
العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وممثلين عن مجلس وزراء الداخلية 
العرب ولجنة حقوق اإلنسان العربية ورئيس 

برلمان عموم إفريقيا.
عكســت الوثيقــة رؤية عربية موحــدة اتجاه 
مكافحــة التطرف واإلرهــاب، باعتبارهما من 
التحديات الجسام التي تواجه أمتنا العربية، 

شــاملة  ومقاربــة  جديــدة  مضاميــن  وفــق 
لمكافحــة اإلرهــاب، وتمثــل الوثيقــة إســهاًما 
ا من منظور شــعبي يتكامل مع  ــا عربيًّ برلمانيًّ
العربيــة،  الرســمية  واإلجــراءات  السياســات 
ويعبر عن الظروف بالغة الدقة التي تعيشــها 
امتنــا العربيــة، ويضفــي رؤيتنــا العربية على 
محاربــة  إزاء  واإلقليميــة  الدوليــة  الجهــود 

التطرف واإلرهاب.
خالــص  بقبــول  الكريــم  ســموكم  وتفضلــوا 

التحية والتقدير وعظيم المودة واالمتنان،

أخوكم
د. مشعل بن فهم السلمي 
رئيس البرلمان العربي

المنامة - بنا

... سموه يتلقى برقية شكر جوابية من السيسي
تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية 
ا على  شــكر جوابية من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيســي، وذلك ردًّ
برقيــة ســموه المعزيــة له في ضحايا الحادث األليم الــذي وقع في 27 فبراير 2016م 

في محطة القطارات المركزية في القاهرة. وفيما يلي نص البرقية:

بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
تلقيــت ببالــغ التقديــر برقيتكــم للتعزيــة فــي 
 27 يــوم  الــذي وقــع  األليــم  الحــادث  ضحايــا 

فبراير 2019م في محطة القطارات المركزية 
بالقاهرة.

وال يسعني إال أن أتوجه إليكم بخالص الشكر 
علــى تعازيكــم وتضامنكــم مــع مصــر، حكومًة 
وشــعًبا، ومواســاتكم الكريمة للشعب المصري 
أواصــر  يعكــس  مــا  وهــو  الضحايــا،  وأســر 
األخوة التي تربط بلدينا وشــعبينا الشــقيقين، 

وتتجلى في مثل تلك الظروف الصعبة.
وإني إذ أثمن لسموكم موقفكم النبيل، ألتمنى 

مــن هللا - عــز وجــل - أن يرعاكــم بعنايتــه من 
بموفــور  يمتعكــم  وأن  وســوء،  مكــروه  كل 
مملكــة  علــى  يديــم  وأن  والســعادة،  الصحــة 
البحريــن العزيزة وشــعبها الشــقيق االســتقرار 

والتقدم والرخاء.
مع خالص اعتباري وفائق مودتي،،،

عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قــام المديــر العــام لبلديــة المحــرق إبراهيــم 
الجودر، والوكيل المساعد لمشاريع اإلسكان 
بزيــارة  بوهــزاع،  ســامي  اإلســكان  بــوزارة 
تفقديــة إلــى مدينة شــرق الحد اإلســكانية، 
لالطــالع على المســاحات والحدائق التابعة 
للمشــروع.وأكد الجــودر أن البلديــة تســعى 
لتقديــم  مــع وزارة اإلســكان  الشــراكة  عبــر 
طموحــات  يلبــي  الــذي  بالشــكل  خدماتهــا 

المواطنين.
وأشــار إلى أن البلدية أعدت خطة متكاملة 
الحدائــق  الســتالم مهمــة متابعــة وصيانــة 
ومناطــق األلعــاب فــي مدينــة شــرق الحــد، 

بالتنسيق مع وزارة اإلسكان. 
اإلســكان  بــوزارة  المســاعد  الوكيــل  وقــدم 
شــرًحا عــن مكونــات مشــروع مدينــة شــرق 
الحد، إذ يقام المشــروع على مساحة كبيرة 

تقــدر بـ242 هكتــارا، وتبلغ طاقته اإلجمالية 
من الوحدات السكنية 4537 وحدة سكنية، 
بواقــع 2827 وحــدة ســكنية و1212 شــقة 
تمليــك و498 قســيمة ســكنية، وتســتوعب 
المدينــة بعــد اكتمال نســب اإلنجــاز بها نحو 

30 ألف نسمة.

 4 يحتــوي  المشــروع  إن  بوهــزاع  وقــال 
حدائــق عامة و35 كيلومتــًرا من المتنزهات 
البحريــة، و19 منطقــة ألعــاب أطفــال، و37 
كيلومتــًرا مناطــق مظللة، باإلضافة إلى 3.8 
كيلومتًرا من المماشي ومسارات الدراجات 

الهوائية.

المدير العام لبلدية المحرق والوكيل المساعد لمشاريع اإلسكان في زيارة تفقدية

4 حدائــق عامــة و35 كيلومتــًرا مــن المتنزهــات البحريــة

خطة متكاملة لصيانة مرافق “شرق الحد”

المنامة - وزارة الداخلية

قام محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بزيارة ميدانية صباح أمس شــملت عددا من المناطق بمدينة عيســى، 
يرافقه المدير العام لبلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، وعضو المجلس البلدي مال هللا شــاهين؛ وذلك في إطار حرص ســموه على 

متابعة المشروعات التنموية للنهوض بالمدن والقرى، وإنجاح الخطط والبرامج وتطويرها من النواحي كافة.

المواطنيــن  مــن  عــددا  ســموه  والتقــى 
آلرائهــم  واســتمع  معهــم،  األحاديــث  وتبــادل 
واحتياجاتهم، منوها إلى أن المنطقة ستشهد 
زيادة في المشاريع الخدمية والتنموية؛ تلبية 
الحتياجــات المواطنين والتي نعتبرها أولوية 
المحافظــة  وأن  أخــرى،  أولويــة  تتقدمهــا  ال 
متطلبــات  متابعــة  علــى  حريصــة  الجنوبيــة 
بالتعــاون  تلبيتهــا  علــى  والعمــل  المواطنيــن، 
والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة وذلــك في 
ســياق خطة تنموية شاملة تستهدف االرتقاء 
بالواقع الخدمي لمختلف المناطق بالمحافظة 
الجنوبية، مضيفا أن هدف المحافظة تحقيق 
المناطــق  بمختلــف  الخدمــات  فــي  الكفايــة 
وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى المواطنين.

واطلــع ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي خــالل 
الخدميــة  المشــاريع  مــن  الزيــارة، علــى عــدد 
واالجتماعيــة واســتمع إليجــاز مــن القائميــن 
المرافــق  وتطويــر  اســتكمال  تضمــن  عليهــا 
العامة بمدينة عيســى، إذ بحث ســموه إنشــاء 
المنطقــة،  أهالــي  لخدمــة  للمناســبات  صالــة 
وجســر لعبــور المشــاة، مؤكــدا أن المحافظــة 
التنمويــة  المســيرة  فــي  ماضيــة  الجنوبيــة 
وبخطــوات طموحــة؛ مــن أجــل الوصــول إلى 
الهــدف األســمى فــي خيــر الوطــن ومواطنيه، 
البــالد  وذلــك ظــل المســيرة المباركــة لعاهــل 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
الــوزراء  لرئيــس  المســتمر  والدعــم  خليفــة، 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر الوالــد خليفــة 

بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلــى، النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، مؤكدا ســموه أهميــة تحقيق أعلى 
مشــاريع  فــي  والكفــاءة  الجــودة  مســتويات 
المرافــق الخدميــة وتحقيــق االســتدامة التي 

تكفل رضا وراحة المواطنين.
كمــا قــام ســمو محافــظ الجنوبيــة بزيــارة إلى 
نــادي مدينــة عيســى الرياضــي، حيــث اطلــع 
علــى ســير العمــل فــي مشــروع تطويــر النادي 
مشــيدا  بــه،  الخاصــة  والمنشــآت  والمرافــق 
الــذي  المشــروع  هــذا  القائميــن علــى  بجهــود 
واحتضــان  الشــباب،  اســتقطاب  فــي  يســهم 

طاقاتهم وتنمية قدراتهم الرياضية.

مدينــة  منطقــة  أهالــي  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
عيســى عن خالص شــكرهم وتقديرهم لســمو 
محافــظ الجنوبية علــى تفضله بهــذه الزيارة، 
التــي تؤكــد اهتمام ســموه بمتابعة احتياجات 

المواطنيــن فــي مختلف المناطــق بالمحافظة 
علــى  ســموه  بحــرص  مشــيدين  الجنوبيــة، 
االســتماع ألصوات المواطنيــن والتعرف على 
احتياجاتهــم والعمل على تلبيتها بالتعاون مع 

الجهــات المعنيــة فــي المملكــة، وهــو مــا يقدم 
نموذًجا متميزا للمسؤولية القريبة من الشعب 
والحريصــة على توفير ســبل الحيــاة الكريمة 

لجميع المواطنين.

الــخــدمــات فــي  الــكــفــايــة  تحقيق  الــمــحــافــظــة  ــدف  هـ ــي:  ــل ع بــن  خليفة  الــشــيــخ  ســمــو 

زيــــادة المشاريــــع التنمويـــــة لصالــــح المواطنيــــن

سمو محافظ الجنوبية في جولة تفقدية بمدينة عيسى
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أقيــم تحــت رعايــة القائــد العــام لقوة دفــاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفــة بن أحمد 
آل خليفــة الحفــل الختامــي لمجريــات التمريــن المشــترك “الجســر الحديــدي” أمــس، والــذي 
نفذتــه عــدد مــن أســلحة ووحدات قــوة دفاع البحرين؛ لتقييم ســرعة ومســتوى االســتجابة 

واألساليب المتبعة في رفع مستوى الجاهزية القتالية واالستعداد اإلداري.

وفــي بدايــة التمريــن اســتمع القائد العــام لقوة 
دفــاع البحريــن إلــى كلمــة ألقاها قائــد التمرين 
الرائد الركن الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
التمريــن  ومراحــل  أهــداف  إلــى  فيهــا  تطــرق 
بقصــد صقل المهــارات للضباط وضباط الصف 
واألفــراد المشــاركين فــي عمليــات التخطيــط 
المشــترك والتنفيــذ لمختلــف مراحــل التمريــن 
المشــاركة،  الوحــدات  بيــن  الخبــرات  وتبــادل 
وأوضح بأنه قد تم جدولة هذا التمرين ليكون 
من األنشــطة التدريبية ضمن مرحلة التدريب 
توجيهــات  حســب  والمشــترك  اإلجمالــي 
التدريــب الصــادرة مــن قــوة دفــاع البحريــن، 
ُبنيــت الخطــط التدريبيــة علــى التــدرج  فقــد 
في مســتويات التدريب، فبعــد ما تم التدريب 
علــى مســتوى الفــرد ثــم الحضائــر والفصائــل 
يتــم اليــوم التدريب على مســتوى فريق قتال 

يشمل ثالثة صنوف مختلفة.
وأضاف قائد التمرين أن األحداث المتســارعة 
التي تشهدها المنطقة تتطلب العمل الجماعي 
والمشــترك القــادر علــى تحقيــق األهــداف بكل 
كفــاءة واقتدار ويأتي هذا من خالل اســتمرار 
مثــل هــذه التماريــن المشــتركة للوصــول إلــى 

أعلى درجات ومستويات الجاهزية القتالية.
محمــد  الشــيخ  النقيــب  ســمو  قــدم  بعدهــا، 
إحــدى  عــن  إيجــازا  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
التنفيــذ،  خطــوات  وأهــم  التمريــن  عمليــات 
تنفيــذ  فــي  العاليــة  بالمهــارة  اتســمت  والتــي 
المهــام القياديــة والقتالية التي عكســت الدقة 
العمليــات  تنســيق  فــي  العاليتيــن  والكفــاءة 
المشــاركة،  القــوات  بيــن  المشــتركة  القتاليــة 
ذكــر ســموه فيهــا مراحــل العملية، حيــث قال: 
بــدأت المرحلــة األولــى “لعمليــة البــر” بتحميــل 
القــوات بواســطة الســفن البحريــة والطائــرات 
العمودية، وأما المرحلة الثانية، فقد بدأت بعد 
وصول القوات المشــاركة وتطهير المنطقة من 
قــوات العدو وتضمنت المرحلة الثالثة تدريب 
األمــن  عمليــات  علــى  المشــاركة  للمجموعــة 
الداخلــي والدوريــات، فيمــا اشــتملت المرحلــة 
الرابعــة على تنفيذ الهجوم النهائي على قوات 
العدو وتدميره من جانب فريق القتال المكون 

من الوحدات المشاركة في التمرين.
وقــدم بعــد ذلــك النقيــب الشــيخ عبــدهللا بــن 
خليفــة آل خليفــة إيجــازا أوضــح مــن خاللــه 
المراحــل التنفيذيــة للتمريــن ومــا تضمنــه مــن 

عمليــات التنســيق والتخطيــط والتنفيذ ونظم 
التدريــب العســكري الميداني المتقــدم في كل 
مرحلــة مــن مراحل تطبيــق التمريــن، موضحا 
بــأن المرحلــة األولــى بــدأت بتحميــل وإبحــار 
إلــى  الجنوبيــة  الجزيــرة  مــن  الواجــب  قــوة 
جنــوب الدولــة الزرقاء، فيمــا تضمنت المرحلة 
الثانيــة التســلل واالقتــراب من قبــل مجموعة 
العــدو،  وتحليــل  لكشــف  الخاصــة  العمليــات 
واشــتملت المرحلة الثالثة على األسناد الجوي 
والبحــري مــن قبل الطيــران العمودي والســفن 
البحريــة، ويأتــي احتــالل رأس الشــاطئ فــي 
الدفاعيــة  المواقــع  لتطهيــر  الرابعــة  المرحلــة 
للعــدو تمهيــدا إلنــزال القــوة الرئيســة، وتعمــل 
المرحلة الخامسة على تطويق المنطقة إلنزال 
مجموعــة االقتحام من قبــل الطيران العمودي 

بعد أن يتم تطهير المواقع الدفاعية للعدو.

كما واطلع القائد العام لقوة دفاع البحرين عن 
كثب على مجريات مراحل تطبيقات التمرين، 
العالــي فــي تنفيــذ  المســتوى  والتــي عكســت 
الخطــط الموضوعــة، والتــي تحقــق األهــداف 
المنشــودة مــن خــالل التعــاون والتجانس بين 
القــوات المشــاركة فــي التمريــن، حيــث شــمل 
التمريــن على العديد من التدريبات المشــتركة 
المشــاركة،  للقــوات  التكتيكيــة  والمنــاورات 
والــذي يأتــي ضمــن الخطــط المعــدة لتطويــر 
الجاهزيــة القتالية الســتيعاب متطلبات العمل 
الصنــوف  مختلــف  بيــن  المشــترك  العســكري 
القتاليــة، لمــا لــه مــن أهميــة ودور فاعــل فــي 
واالرتقــاء  العســكرية  الكفــاءة  مســتوى  رفــع 

بالجاهزية القتالية.
وفــي هــذا الصدد، أكــد القائد العــام لقوة دفاع 

البحريــن علــى أن التدريب الميداني هو معيار 
أســاس الختبــار كفــاءة األســلحة والوحــدات، 
وتقيــم قدرات مختلف الصنــوف القتالية على 
العمــل المشــترك، مضيفــا إلــى أن قــوة دفــاع 
البحرين مستمرة في نهج التطوير والتحديث 
يتناســب  بمــا  والتدريــب  اإلعــداد  ســبل  لــكل 
الحديثــة  العســكرية  والمتطلبــات  المهــام  مــع 
العلميــة  النظريــات  أحــدث  علــى  المســتندة 

والعسكرية المعاصرة.
وأعــرب عــن تقديره للتنفيــذ المتقن من جانب 
جميع الصنوف القتالية المشاركة في التمرين، 
والتي اتســمت مراحله المختلفــة باالحترافية 
والدقــة فــي تطبيــق أســاليب تنفيــذ العمليــات 
المشــتركة بجميــع مكوناتهــا، والتــي تعتبر من 
أرقى ما توصل له الفكر العسكري في مجاالت 

التخطيــط للعمليــات المســتقبلية وبمــا يخــدم 
العمل القتالي المشترك على المستوى التعبوي 

والعملياتي.
واعتــزازه  شــكره  خالــص  عــن  أعــرب  كمــا 
بالجهــود التــي بذلــت، آمــال أن يكــون التمريــن 
رصيــدا جيــدا، وعونا قويا تنطلــق منه القوات 
واجباتهــا  لتنفيــذ  التمريــن  فــي  المشــاركة 
واعتــزازه  تقديــره  عــن  معربــا  المســتقبلية، 
بالجهود المشــتركة المبذولة التي أســهمت في 
نجاح التمرين، مشيدا بالتعاون البناء من قبل 
الجميــع ومشــاركتهم الفاعلة في هــذا التمرين 

والتمارين السابقة.
التمريــن  لمجريــات  الختامــي  الحفــل  حضــر 
كبــار  مــن  الحديدي”عــدد  “الجســر  المشــترك 

ضباط قوة دفاع البحرين.

 

التدريب معيار أساس الختبار كفاءة األسلحة
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الماليــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  وأوضــح 
واالقتصادية بمجلس النواب علي إســحاقي 
أن ماليتي النواب والشورى ستجتمعان غدا 

)األربعاء( مع وزيري النفط، وشؤون مجلسي 
اســتيضاح  الســتكمال  والنــواب  الشــورى 
البيانــات التفصيلية للميزانية العامة للدولة، 

تفاصيــل  اســتعراض  أهميــة  علــى  مشــدًدا 
إيرادات الوزارات والهيئات الحكومية كافة.
التــي  األســئلة  أن  عــن  إســحاقي  وكشــف 

ســتوجه إلــى وزيــر النفــط األســبوع المقبــل 
ســتتمحور حــول تفاصيــل إيــرادات النفــط 
والغاز بما في ذلك إيرادات الشــركة القابضة 
المشــاريع  اســتيضاح  جانــب  إلــى  للنفــط، 
ومصــادر  الــوزارة  خطــة  علــى  المدرجــة 

تمويلها.
النــواب  ماليــة  أعضــاء  أن  النائــب  وذكــر 
مشــاريع  عــن  باستفســاراٍت  ســيتقدمون 
اســتخراج الغاز الطبيعي، ومدى انعكاســات 

هذه المشاريع على ميزانية الدولة. 
وفــي الســياق ذاتــه، أشــار إســحاقي إلى أن 
أعضاء اللجنة لديهم عدد من االستفسارات 
تداعيــات  عــن  المدنيــة  الخدمــة  لديــوان 
برنامــج التقاعد االختيــاري، وعدد الوظائف 
التي ستكون متاحة في القطاع العام خالل 
الفتــرة المقبلــة أمام القوى العاملــة الوطنية 
خــالل  عليهــا  اإلجابــة  تتــم  أن  المقــرر  مــن 

االجتماع المشترك مع الحكومة غدا. جانب من اجتماع لجنتي المالية بمجلسي النواب والشورى

القضيبية - مجلس النواب

أصــدرت األمانــة العامــة لمجلــس النــواب تقريــًرا إحصائًيــا عــن أداء المجلــس وأجهزتــه 
البرلمانيــة خــالل مــدة 100 يــوم نيابــي، منــذ أن تفضــل عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، يوم 12 ديســمبر 2018 بافتتــاح دور االنعقــاد األول من الفصل 
التشــريعي الخامس للمجلس الوطني، مؤكدا تواصل مســيرتنا الوطنية الواحدة على درب 

التقدم واالستقرار، مع تسارع عجلة البناء واإلنتاج بنتائجها الطيبة.

دائمــا  الملــك،  جاللــة  توجيهــات  وســتظل 
وأبــدا، ومــا جــاء فــي الخطــاب الســامي مــن 
هــي  ســديدة،  وتوجيهــات  رفيعــة  مضاميــن 
الداعم والحافز الرئيس للعمل، إذ أكد جاللته 
الحاجــة مــع بدايــة مرحلة جديدة مــن العمل، 
التــي نســتعد لهــا مًعــا وبــكل حماســة وأمــل، 
إلــى أن نواصــل تطويــر أصول العمــل النيابي 
وترســيخ تقاليــده، ونكــون خيــر معيــن فــي 
متابعــة مــا تتــواله الحكومــة من مســؤوليات 
وطنيــة، وبمــا يحفــظ العالقــة الطيبــة التــي 
تجمع بين الســلطتين التشريعية والتنفيذية؛ 
توثيًقــا لروابــط التكامــل والتعــاون، والتزاًمــا 

وتقديــم  الســلطات،  بيــن  الفصــل  بمبــدأ 
المصلحــة العامــة، ومراعــاة أولويــات العمــل 
الوطنــي والمتطلبــات المســتقبلية، ومواصلة 
اإلصالحــات  دعــم  فــي  ســبقنا  مــن  جهــود 
واإلجراءات الضرورية، والعمل على مراجعة 
جميع السياسات واإلجراءات بصورة شاملة، 
للتســريع من وتيــرة العمل الوطنــي، وتعظيم 
مكاســبنا، وتطوير تجاربنا. وتبلورت تجربتنا 
والمتميــزة  بإنجازهــا،  الرائــدة  البحرينيــة، 
أن  ومنــذ  بتطلعاتهــا،  والرحبــة  بمضمونهــا، 
حقق الشعب إرادته الوطنية الحرة، بانتخاب 
الشــعب”،  “بيــت  النيابــي  المجلــس  أعضــاء 

لألعــوام 2018 - 2022، التــي شــهدت أوســع 
مشاركة انتخابية في تاريخ مملكة البحرين.
ومنذ أن تولت فوزية زينل مســؤولية رئاســة 
المجلــس النيابــي، كأول امــرأة بحرينيــة يتــم 
انتخابهــا لهــذا الموقــع الرفيــع علــى مســتوى 
اإلنجــازات  ســجل  إلــى  ليضــاف  المنطقــة، 
البحرينيــة الحضاريــة، تــم وضــع خطــة عمــل 
برلمانية، تســعى لتعزيز المنظومة التشريعية 
والرقابيــة في البالد، وبالتعاون مع الحكومة، 

االعتبــار  بعيــن  آخذيــن  الشــورى،  ومجلــس 
العليــا،  والمصلحــة  الوطنيــة  األولويــات 
وتحويــل التحديات إلى فرص واســتثمارات، 
ودعــم الشــراكة المجتمعيــة، وتعزيــز جســور 
التواصــل، محليــا ودوليــا؛ مــن أجل مســتقبل 

البحرين، واألجيال المقبلة.
وبمناســبة مــرور 100 يوم مــن العمل النيابي، 
والتــي شــهد فيهــا الجميع حــراكا نيابيــا بارزا 
ومتميــزا، تســتعرض األمانــة العامــة لمجلــس 
النــواب مــا تــم تحقيقــه خــالل تلــك الفتــرة؛ 
بهــدف التقييــم والتقويــم، ومواصلة مســيرة 
لصــواب  وتأكيــدا  الوطنــي،  النيابــي  العمــل 
اتجــاه “بوصلــة العمــل البرلمانــي”، بعــد أداء 
النــواب حــق اليميــن الــذي تم القســم بــه أمام 
هللا عــز وجل وأمام الوطــن والمواطنين “بأن 
نكــون مخلصيــن للوطن وللملــك، وأن نحترم 
عــن  نــذود  وأن  الدولــة،  وقوانيــن  الدســتور 
حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن نؤدي 

أعمالنا باألمانة والصدق”.

القضيبية - مجلس النواب

البرلمان ناقش 210 موضوعات وطرح 166 في اللجان الدائمة

الرفاع - قوة دفاع البحرين

شــهد رئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب بــن صقــر النعيمــي 
صبــاح أمــس، ختــام مجريــات التمريــن التعبــوي المشــترك لمجموعــة 
القتــال التابعــة لقوة دفاع البحرين بمنطقة النعيرية بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.

وقــد اســتمع رئيس هيئــة األركان 
إلى إيجــاز عن البرنامج التدريبي 
لمجموعــة  الخارجــي  للمعســكر 
دفــاع  لقــوة  التابعــة  القتــال 
البحريــن، بعدهــا بــدأت فعاليــات 
التمريــن، حيــث نفــذت الوحــدات 
عــددا  القتــال  لمجموعــة  التابعــة 

مــن التطبيقــات الميدانيــة لجميع 
والهجوميــة  الدفاعيــة  العمليــات 

باستخدام الذخيرة الحية.
وفــي ختــام التمرين أشــاد رئيس 
هيئة األركان بما لمســه من كفاءة 
واقتــدار وإتقان كبيــر لرجال قوة 
دفاع البحرين خالل هذا التمرين.

ختام التمرين التعبوي المشترك 

الموضوعات التي طرحت على مجلس النواب، بلغت 210، وهي:. 1

13 مرسوم بقانون، 106 مشروعات بقوانين، تقرير ديوان الرقابة المالية . 2
واإلدارية، 2 حسابات ختامية، 7 اقتراحات بقوانين، 67 اقتراحا برغبة، تشكيل 

لجنة تحقيق برلمانية مؤقتة واحدة، واألسئلة التي أرسلت للحكومة 39 
سؤاال نيابيا.

الموضوعات التي طرحت على اللجان الدائمة، بلغت 166 موضوعا، وهي: . 3
13 مرسوما بقانون، 103 مشاريع بقوانين، 7 اقتراحات بقوانين، 43 اقتراحا 

برغبة.

الموضوعات المحالة من مجلس النواب إلى مجلس الشورى 21 مشروعا . 4
بقانون، 4 مراسيم بقوانين.

الموضوعات التي انتهى منها المجلسان وأحيلت للحكومة: 6 مشروعات . 5
بقوانين، ومرسوم بقانون، و21 اقتراحا برغبة.

في مجال الدبلوماسية البرلمانية، شارك المجلس والشعبة البرلمانية في . 6
9 مشاركات خارجية، مؤتمر واجتماعات برلمانية دولية وإقليمية، واستقبل 
المجلس عدًدا من الوفود البرلمانية على مستوى األعضاء واألمانة العامة، 

وقامت رئيسة االتحاد البرلماني الدولي بأول زيارة إلى البحرين.

100 يوم عمل نيابي

سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمانالنقيب الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفةالرائد الركن الشيخ خالد بن خليفة
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“األهلي المتحد” يدعم مشاريع “العاصمة” المستدامة

الماء األبيض السبب الرئيس للعمى بالبحرين

ــال ــم ــادة األع ــ ريـ ــنــك فـــي تــطــويــر  ــب ال يــثــنــي عــلــى دور  ــمــحــافــظ  ال

ـــباب ـــول الش ـــرره يط ـــون وض ـــاء العي ـــا ألطب ـــكل تحدي ـــكري يش ـــي: الس الريف

اســتقبل محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة، رئيــس مجموعــة الخدمــات 
المصرفية للشــركات في البنك األهلي المتحد واجد خان، حيث اســتعرض خالل اللقاء أبرز األنشــطة 
والبرامــج التــي نظمتهــا المحافظــة خــالل العــام الماضــي، إضافــة إلــى عــدد مــن الخطط والمشــاريع 
المســتقبلية التي تســعى إلى تنفيذها والتي تصب في مجال تطوير الخدمات العامة لألهالي؛ ســعيا 

للنهوض بالمحافظة عموما، والمنامة خصوصا بصفتها الواجهة السياحية واالقتصادية للمملكة.

وأثنــى المحافظ علــى التعاون المثمــر واإليجابي 
بين الجهتين بوصف البنك الشريك اإلستراتيجي 
للمحافظة، منوها بدعم البنك المستمر والذي أثمر 
فــي دعم وإقامــة العديد مــن المشــاريع والبرامج 
المجتمــع،  خدمــة  فــي  تصــب  التــي  المســتدامة 
التنفيــذي  الرئيــس  إلــى  المنــاط  بالــدور  منوهــا 
والعضــو المنتــدب للمجموعــة عــادل اللبــان فــي 

تعزيــز الشــراكة الممتــدة بيــن المحافظــة والبنك. 
المســتدامة  المشــاريع  أن  إلــى  المحافــظ  وأشــار 
التــي نفــذت العــام الماضــي بدعــم البنــك األهلــي 
المتحــد تتماشــى مــع توجهات البحريــن في دعم 
بتطويــر مؤسســات  التنميــة الرتباطهــا  مجــاالت 
فخــر  عــن  معربــا  واألفــراد،  المدنــي  المجتمــع 
محافظــة العاصمــة عــن شــراكته الوثيقــة بالبنك، 

والتــي أثمــرت العام الماضي عــن تنفيذ جملة من 
البرامــج والمشــاريع. مــن جهته، قــال واجد خان: 
يسر البنك األهلي المتحد أن يسهم في دعم مثل 

هــذه البرامــج والفعاليــات االجتماعيــة والثقافية 
للشــراكة  ناجحــا  تجســيدا  بوصفهــا  المتنوعــة؛ 

المثمرة بين القطاعين العام والخاص.

كشف استشاري جراحة العيون والليزر مؤمن الريفي عن أن 45 % من أمراض 
ا. العيون بالبحرين ترتبط بضعف اإلبصار، واصًفا إياها بالنسبة العالية جدًّ

المــاء  الثانــي  الترتيــب  فــي  “يأتــي  وقــال   
األبيــض، والــذي تتنامــي نســبه اإلصابــة بــه 
مع التقدم بالعمر، أو للمرضى الذين يعانون 
مــن أمــراض مزمنة، باألخص الســكري الذي 

يشكل تحدًيا ألطباء العيون”.
نظمهــا  التــي  النــدوة  فــي  الريفــي  وقــال 
بعنــوان  أخيــًرا  بالمحــرق  الــدوي  مجلــس 
)أمــراض العيون الشــائعة في البحرين(، بأن 
اســتخدام نوع معين من األدوية، كالحبوب 
الخاصة باألمراض النفسية، تتسبب بدورها 
باإلصابة بالماء األبيض، موضًحا أن التطور 
العالجي للعيون في البحرين متقدم للغاية، 
وال يقــل شــأًنا عــن المستشــفيات األلمانيــة 

واألميركية.
النــدوة التــي حضرها جمع غفيــر من الرواد، 
رجاالً ونساء، القت استحساًنا من الحضور، 
المحاضــر،  الضيــف  تقديــم  مــع  خصوًصــا 
عرًضــا مســتفيًضا بالـــ )بروجكتــر( لعــدد مــن 
العمليــات التصحيحيــة والجراحيــة للعيــن، 
ولجمــع وافــر من الصــور )للعيــن( المتضررة، 
لمرحلــة مــا قبــل، ومــا بعــد، ومــدى التطــور 
الــذي شــهده هــذا القطــاع الطبــي الحيــوي، 

والذي تسايره مملكة البحرين أوالً بأول.
ومن األمراض الشائعة للعيون في البحرين، 
قــال الريفــي “أولهــا التهابــات العين، بســبب 
الغبــار والجــو والحــرارة، وتصيــب الجزأيــن 
العيــن، وعالجــه  الداخلــي والخارجــي مــن 
بكمــادات المــاء الدافــئ، وبعــض المضادات 
إن لــزم األمــر، ويتكــون أحياًنا كيــس دهني 

كبير في الجفن العلوي أو السفلي، ويصيب 
بعمليــة  إال  يطيــب  ال  وغالًبــا  األعمــار،  كل 

صغرى بالعيادة”.
وتابــع “هنالــك أيًضا التهابــات األجفان ككل، 
بســبب الحــرارة والرطوبــة والغبــار، وتعالج 
بالتنظيــف، وباســتخدام أنــواع معينــة مــن 
الشامبو، وقطرة من المضاد الحيوي حسب 
هــذه  مــع  تــزال  وغالًبــا  الطبيــب،  توصيــة 

االلتهابات بفترة ال تتجاوز األسبوعين”.
ومضــى الريفــي يقــول “نرصــد أيًضــا الكثير 
مــن حاالت النــزف الخارجي المفاجئ تحت 
الملتحمــة بالعين، وتكون على شــكل قطعة 
حمراء حول العين، وهو ال يضر العين، بقدر 
تشويهه للمنظر العام لها، وهو شيء بسيط 
الشــرايين  أحــد  انفجــار  نتيجــة  وطبيعــي 
الصغيــرة بالعين، وغالًبا ما يزول من نفســه، 
ومــن دون أي تدخل عالجي، لكن المراجعة 
مــن عــدم وجــود  للتأكــد  الطبيــة ضروريــة 

أضرار أخرى بالعين”.
وأردف بالقول “من األمراض الشــائعة أيًضا 
التهاب شــديد يصيب الطبقة الصلبة للعين، 
ويأتــي نتيجة )روماتيزم( أو تفاعل الجســم 
ضــد العيــن نفســها، ويتوّجــب ســرعة عالج 
هــذه الحالــة منًعــا لحــدوث أي تطــورات أو 
تجــاوزات، وغالًبا ما تكــون ببعض القطرات 
األخــرى  والعقاقيــر  )الكارتــزون(،  وحبــوب 

التي توصى من قبل االستشاري”.
كمــا لفــت إلــى مــرض قرحــة القرنيــة والتي 
العدســات  اســتخدام  ســوء  نتيجــة  تكــون 

الالصقة، والغبار الموجود بالجو، والحرارة، 
مبيًنــا أن العــالج ســهل وذلك بمنــع المريض 
مــن اســتخدام العدســات، وإعطائــه قطرات 
ومضــاد حيويــا، وغالًبــا مــا يتشــافى خــالل 

أيام معدودة.
وتابــع الريفــي أن هــذه القرحة قــد يصحبها 
أو  بكتيريــا  بدخــول  جرثومــي،  التهــاب 
فيروســات، أو فطريــات، مــا يــؤدي لحدوث 
التهاب بالقرنية، وربما التلف، ما يســتوجب 
وعــالج  المستشــفى،  المريــض  دخــول 
الحالــة بالقطــرات الكفيفــة، وأحياًنا بإبر من 
المضــادات الحيويــة تعطــى داخــل العيــن، 
وأحياًنــا المضادات الحيوية التي تســتخدم 

بشكل حبوب أو بالدم.
وزاد “أحياًنا تتعّرض العين إلصابات بســبب 
دخــول جســم غريــب، والــذي يكــون عــادة 
والنجــارة،  الحــدادة  ورش  فــي  للعامليــن 
وتســبب احمــرار وألــم شــديد بالعيــن، وبعد 
حديديــة  قطعــة  وجــود  نكتشــف  الفحــص 
بعمليــة  إزالتهــا  يســتوجب  مــا  صغيــرة، 
صغــرى بالعين، وإعطاء المريض المضادات 
الجســم  يكــون  أخــرى  وبأحيــان  الالزمــة، 

الغريــب ليــس بالعيــن وإنمــا بأســفل الجفــن 
نفســه، والذي يحتاج لقطرة مخدرة وإزالة، 
متكــررة  خــدوش  بحــدوث  وإال سيتســبب 

بالقرنية وألم بالعين”.
األطفــال  لــدى  الشــائعة  األمــراض  وعــن 
والمراهقيــن قــال “الحساســية التــي تســّبب 
حكــة ودعكــة بالعيــن، وهــي ال تؤثــر علــى 
يكــون  الــذي  العــالج  تحتــاج  لكنهــا  العيــن، 
يعطــى  وأحياًنــا  الحساســية،  ضــد  بقطــرة 

حبوب ضد الحساسية إذا كانت قوية”.
وأكــد الريفــي أن مــن أكثر األمراض شــيوًعا 
ا  بالبحرين المــاء األبيض الذي يصنف عالميًّ
السبب األول لفقدان الرؤية، مضيًفا، “هنالك 
عدد كبير من المرضى بالبحرين يصابون به 
بســبب مرض الســكري وفي أعمار مبكرة، ال 
تتخطى األربعين -وهو مرض يشكل تحدًيا 
ألطبــاء العيــون- فالمــاء األبيــض هــو عتمة 
العدســة داخــل العيــن، ممــا يحجــب الرؤيــة 

ويمنع دخول األشعة الضوئية إليها”. 
عمليــة  األمــر  يســتوجب  “وعليــه  ويقــول 
بالكامــل،  العدســة  بهــا  تســتبدل  جراحيــة 

بفترة زمنية ال تتخطى الربع ساعة فقط”.

محافظ العاصمة مستقبال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك األهلي المتحد

مؤمن الريفي يتحدث بندوة في مجلس الدوي بالمحرق

المنامة - محافظة العاصمة

البحرين تقدر جهود باكستان في مواجهة اإلرهاب
ــي الـــعـــاقـــات ــ ــس رقـ ــك ــع ــاد ت ــ ــ ــام آب ــ ــ ــف إس ــ ــواق ــ ــة: م ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ وزي

التقــى وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بن أحمد بــن محمد آل خليفــة، في مدينة إســالم آباد 
أمس وزير خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية شاه محمود قريشي.

العالقــات  بمســار  الخارجيــة  وزيــر  ه  ونــوَّ
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة باكســتان 
اإلســالمية الشــقيقة ومــا تشــهده مــن تقــدم 
نهــج  ظــل  فــي  األصعــدة  مختلــف  علــى 
التشــاور والتنســيق المتواصــل بيــن البلديــن 
وحرصهما الدائم على تنمية التعاون الثنائي 
مــن  مزيــد  لتحقيــق  الهادفــة  ومســاعيهما 
التنميــة والتقدم لشــعبيهما. وعبــر الوزير عن 
تقديــر المملكــة لمواقــف جمهورية باكســتان 
اإلســالمية والتــي تعكــس مدى رقــي ومتانة 
العالقــات بيــن البلديــن وما تمثله مــن أهمية 
اســتراتيجية لهمــا، مثمنــا الجهــود الحثيثــة 
التــي تبذلهــا جمهوريــة باكســتان اإلســالمية 

فــي خدمة القضايا اإلســالمية وتعزيز العمل 
المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه 
دول المنطقة والعالم وفي مقدمتها اإلرهاب 

بكل صوره وأشكاله.
من جانبه، أعرب قريشي عن سروره بوجود 
وزير الخارجية وزيارته لباكســتان، واعتزازه 
بمــا يجمــع بيــن البلديــن مــن عالقــات تتســم 

بالتطور واالزدهار.
وعبــر عن شــكره وتقديــره للمواقف األخوية 
لمملكة البحرين الداعمة لجمهورية باكستان 
اإلســالمية فــي مختلــف المحافــل الدوليــة، 
مؤكــدا تطلــع بالده الدائم لتطوير كل الســبل 
واســتثمار كافــة الفرص لدفــع العالقات على 

علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  المســتويات  جميــع 
البلدين والشعبين الشقيقين. 

ووقــع الشــيخ خالــد بن أحمد وقريشــي على 
البروتوكــول المعدل التفاقية حكومة مملكة 

باكســتان  جمهوريــة  وحكومــة  البحريــن 
اإلســالمية بشــأن تجنــب االزدواج الضريبي 
ومنــع التهــرب المالي بالنســبة للضرائب على 

الدخل.

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يوقعان على البروتوكول المعدل

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الصحة

الصالــح  فائقــة  الصحــة  وزيــرة  اســتقبلت 
فــي مكتبهــا بمبنى الــوزارة بالجفيــر الرئيس 
ريــاض  البحريــن والكويــت  لبنــك  التنفيــذي 
ســاتر ومديــر عام مجموعة الموارد البشــرية 

والشئون اإلدارية حسان بورشيد.
 ورحبــت وزيــرة الصحــة فــي مســتهل اللقاء 
واهتمامهــم  بجهودهــم  مشــيدًة  بالضيــوف، 
فــي دعم جهود الحكومــة والرامية إلى دعم 
مبــادئ الشــراكة المجتمعية مــن خالل تعزيز 

التعاون بين القطاعين العام والخاص.
 بعــد ذلــك، ثمنــت الوزيرة دور بنــك البحرين 
والكويت في دعم المشاريع الصحية، وأثنت 
علــى تمويلــه لمركــز بنــك البحريــن والكويت 

الصحــي بمنطقــة الحــد، وتجهيــزه بمختلــف 
الــذي  الالزمــة  الطبيــة  واألجهــزة  المعــدات 
شــّكل افتتاحه إضافة ونقله نوعية بمستوى 
تقديــم خدمــات الرعايــة األوليــة بمحافظــة 
المحــرق. وخالل اللقاء قدمــت الوزيرة نبذة 
حــول أبــرز المشــاريع الصحيــة التــي تعمــل 
عليهــا الحكومــة ودور القطــاع الخــاص فــي 

الشراكة لتنفيذ المشاريع الصحية المهمة.
وأكــدت الوزيرة في ختــام اللقاء أهمية وأثر 
التعــاون القائــم بيــن الجانبيــن فــي االرتقــاء 
البحريــن،  مملكــة  فــي  الصحــي  بالقطــاع 
وتحقيق العديد من المنجزات الصحية التي 
تصب بال شك في خدمة الوطن والمواطن.

تعاون بين “الصحة” و “البحرين والكويت”

تقديم  لهم  ويحق  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  أعاله  المناقصات  في  الدخول  في  الراغبين  المقاولين  على 
الخدمات المذكورة، االتصال بدائرة المشتريات على األرقام 17752995, 17755845, 17757054 أو 
17757044  وذلك بين الساعة 12.30 ظهرا و30. 2 ظهرا للحصول على وثائق المناقصة اعتباراً من يوم 
األربعاء الموافق 10 أبريل 2019 إلى يوم األربعاء  الموافق 24 أبريل 2019  )يومي األثنين واألربعاء فقط( 
بعد إيداع المبلغ المشار إليه في الجدول أعاله في حساب الشركة بأحد البنوك حيث أن مبلغ وثائق المناقصة 
%1 من قيمة  أو  إليه أعاله  المشار  العطاء  مبلغ الضمان االبتدائي  للترجيع، على أن يرفق مع  قابل  غير 
العطاء أيهما أقل .وذلك في صورة شيك مصدق أو ضمان بنكي أو بوليصة تأمين من أحدى المؤسسات المالية 
المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليه في وثائق 
بأن المؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على المناقصات تزويد الشركة بالعنوان  المناقصة.  علماً 

الكامل وأرقام االتصال واسم الشخص المسئول.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكتب•األمن•الكائن•بالبوابة•الشمالية•للمصفاة.	

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•36•لعام•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	
والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•37•لعام•2002 .

• كما•يجب•مراعاة•الشروط•التالية:	

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على . 1
نشاط موضوع المناقصة .

أن تدون األسعار األجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال ( على األستمارة.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .. 3

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة . 4
المقدمة للعطاء .

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية . 5
المقاولة.

• يعتبر•هذا•اإلعالن•مكمال•لوثائق•المناقصة.	

تعلن•شركة•نفط•البحرين•ش.•م.•ب.•)مقفلة(•عن•طرح•المناقصة•العامة•التالية:

مـمـلـكـة•الـبـحـريـن

رقم المناقصةموضوع المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم  التاريخ الوقت

عقد زمني لتوفير ستائر لمباني بابكو 
  28 أبريل 19(500/-15/-2019( Q102655بالعولي )3 سنوات(

3:00 ظهرا

إبراهيم النهام

Û  ال يــكاد يمــر يــوٌم إال والصحــف تتحــّدث عــن زيــارة لســمو الشــيخ عيســى
بــن علــي آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة، لنــاٍد وطني، أو 
اســتقباله لمجلــس إدارة نــاٍد آخــر، بمشــهد يجّســد قيمــة التواصــل، وبنــاء 

جسور الثقة بين اتحاد السلة، واألندية المنضوية تحته.
Û  ،هــذا الحــرص الجميل الــذي يوليه ســموه الكريم منذ تّبَوأ رئاســة االتحاد

يشــير بوضوح لسياســة األبــواب المفتوحــة التي رّســخ مفاهيمها الطولي 
صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الوزراء 

الموقر حفظه هللا ورعاه، مع عموم المسؤولين والمواطنين.
Û  وتضمنــت هــذه الزيــارات المتعــددة والمســتمرة لمختلــف األنديــة، الكثيــر

مــن اللقــاءات التشــاورية بهدف تطويــر اللعبة وتحســينها، والوقوف على 
المشــاكل وحلحلتها، بدالالت تحمل مفاهيم العقلية التطويرية، الطامحة 

لالرتقاء بلعبة كرة السلة البحرينية على كافة المستويات.
Û  ،هــذه )الحالــة الفريدة( نراها غائبة عــن بقية االتحادات الرياضية األخرى 

بالرغــم مــن أهميتهــا، داللــة علــى الرغبة الكبيرة لســمو الشــيخ عيســى بن 
علــي آل خليفــة فــي تحقيق عمل نوعي مختلف، داخل اتحاد كرة الســلة، 
ليصبــح هــذا االتحــاد وبفترة وجيــزة، نموذًجــا لبقية االتحــادات، ومضرًبا 

ا. ا وإداريًّ للمثل بالتفوق والنجاح فنيًّ
Û  ،نراهــا بوضــوح فــي الحضــور الجماهيري الكبيــر في مباريــات دوري زين

وكأس خليفــة بــن ســلمان، والتــي حظيــت باهتمــام كبيــر مــن لــدن ســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بن حمــد آل خليفــة، نائــب رئيس الهيئــة العليا 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والذي أولى الحرص لحضور جانب 
مــن المباريــات، مبدًيــا إعجابه بالنقلــة الكبيرة للعبة كرة الســلة البحرينية، 

بقيادة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
Û  لقــد بــات ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة، أحــد أبرز الشــخصيات

الشــابة والطموحــة فــي المجــال الرياضــي البحرينــي، بكفاءتــه العاليــة، 
وحكمته التي ورثها عن جّده وأبيه، رغم صغر ســّنه، وبشــهادة أســرة كرة 

السلة البحرينية التي تفتخر به، وبحسن خلقه، فشكًرا لسموه.

حكمة متوارثة من 
الجد إلى الحفيد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

تزامنــا مع احتفــال مملكة البحرين بيوم 
الصحــة العالمــي، نظمــت اإلدارة العامــة 
فعاليــة  الجنائيــة،  واألدلــة  للمباحــث 
توعويــة  صحيــة، تضمنــت محاضــرات 
العنايــة  وطــرق  الصحيــة  التغذيــة  عــن 
بصحة الفم واألســنان، قدمها مختصون 
بــوزارة  الصحيــة  الشــؤون  إدارة  مــن 
بالــدم  للتبــرع  وكذلــك حملــة  الداخليــة 
لمنتســبي اإلدارة بالتعــاون مع بنك الدم 
مديــر  وصــرح  العســكري.  بالمستشــفى 
واألدلــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة  عــام 

الجنائية بأن هذه الحملة تأتي في إطار 
تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد، 
واستشــعاًرا مــن اإلدارة العامــة بأهميــة 

تعزيز المسؤولية والشراكة االجتماعية، 
ونشــر التوعيــة الصحية وثقافــة التبرع 
بالــدم فــي المجتمــع ومــا لهــا مــن فوائــد 

المتبــرع نفســه والمريــض  كثيــرة علــى 
المحتــاج للــدم، فضــال عــن تعزيــز روح 
الــذي  المجتمــع  خدمــة  فــي  التطــوع 
ننتمــي إليه، وهو ما يتماشــى مع الرؤية 
العامــة لمملكــة البحرين في تعزيز القيم 
االجتماعيــة. وأعــرب مديــر عــام اإلدارة 
العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة عــن 
المستشــفى  فــي  للمســؤولين  شــكره 
الصحيــة،  الشــؤون  وإدارة  العســكري 
وكل من شــارك في هذا العمل اإلنساني، 
ســائال المولى عز وجل أن يجزيهم خير 

الجزاء على جهودهم الطيبة.

نشر التوعية الصحية وثقافة التبرع بالدم



لــه  أنــار حاكــم البحريــن الراحــل المغفــور 
صاحــب العظمــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن 
حمــد آل خليفة، الشــعلة األولى في طريق 
عندمــا  العربــي  المــوروث  علــى  الحفــاظ 
الزراعــي  المعــرض  لفكــرة  بــذرة  أول  زرع 
والحيواني في خمســينات القرن الماضي. 
وعــرف عن األمير الراحل اهتمامه بالخيل 
شــأنه  مــن  مــا  وكل  والفروســية،  العربــي 
تأصيل العادات العربية ورفدها بالثقافات 
األخــرى، وقــد أراد األميــر الراحــل أن ينقل 
والزراعــي  الحيوانــي  المعــرض  تجربــة 
الزراعــي  المعــرض  فــكان  للبحريــن، 
والحيوانــي للمــرة األولى فــي العام 1958.

واســتكماالً للمســيرة أولى عاهــل البالد صاحب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
اهتماًمــا بالًغا بالتقاليد الراســخة لحــكام مملكة 

البحريــن  مكانــة  ليؤكــد  القــدم  منــذ  البحريــن 
الخيــل  أعــرق  بامتــالك  التاريخيــة  وشــهرتها 

العربية األصيلة ونوادر الحيوانات.
اإلنتــاج  لمعــرض  األولــى  النســخة  وانطلقــت   
الحيوانــي “مراعــي” فــي العــام 2010، برعايــة 
سامية من عاهل البالد، وهي رحلة استكشافية 
فــي محفل جماهيري يتكاثف الناس فيها بحًثا 
عن تاريخ وحضارة المملكة، التي تزخر بشــتى 
أنــواع الحيوانــات والطيــور في لحظــات مليئة 

بالمتعة والجمال.
وشــؤون  األشــغال  وزيــر  قــال  جهتــه،  مــن 
العمرانــي عصــام خلــف  البلديــات والتخطيــط 
إن “المحافظــة علــى اإلرث الحضــاري لمملكــة 
البحرين يتعــّزز بمثل هذه الفعاليات الحضارية 
والتاريخيــة”، الفًتــا إلى أن “البحريــن لها تاريخ 
فــي  الثقافــي  المــوروث  علــى  المحافظــة  فــي 

المجال الزراعي والحيواني”.
واســًعا وحقــق  إقبــاالً  والقــى معــرض مراعــي 
بلــغ عــدد  فــي نســخته األولــى، حيــث  نجاًحــا 
زواره فــي األيــام الثالثــة األولــى أكثــر من 120 
ألــف زائــر، أما النســخة الثانية للمعــرض فكانت 
في العام 2012، بمشــاركة أكثر من 150 عارًضا 
مــن 32 دولــة إيماًنــا بضــرورة تطويــر القطــاع 
وجــذب  المربيــن  قــدرات  وتنميــة  الحيوانــي 
أطلــق جاللــة   2014 العــام  المســتثمرين وفــي 
الملك المفدى مراعي 3، مؤكًدا استمرار العناية 
بالتــراث البحرينــي بحضور واســع تجــاوز 170 
ألــف فيمــا تجــاوز عــدد الــزوار لمراعــي )4( فــي 
العــام المنصــرم 200 ألف زائر من داخل وخارج 

البحرين.
وأكد خلــف “أن معرض مراعي يحظى باهتمام 
بالــغ مــن لــدن القيــادة الرشــيدة وعلــى رأســها 

عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، كمــا يحظــى بدعــم كبير من 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  قبــل 
األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة لمــا تشــكله هذه المعــارض من 
اســتراتيجية عمليــة فــي ســبيل تحقيــق األمــن 

الغذائي”. 
فــي  المتخصصــة  المعــارض  “هــذه  وأضــاف 

المجــال الزراعــي والحيوانــي أعطــت الفرصــة 
للعامليــن في هذا القطــاع للتعرف على بعضهم 
البعــض، وعلــى المســاهمة فــي األمــن الغذائــي، 
وهــو عامــل اســتراتيجي ضمــن برنامــج عمــل 
الحكومة”، منّوًها إلى أن المعرض يشكل فرصة 
الحيوانــي  القطاعيــن  فــي  لالســتثمار  مواتيــة 

والزراعي. 
والثــروة  للزراعــة  الــوزارة  وكيــل  ذكــر  فيمــا   
البحريــة، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمراعي )5( 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن “توجيهات 
ا، هو  جاللــة الملــك بإقامــة هــذا المعرض ســنويًّ
أكبــر دليــل علــى اهتمــام القيــادة بهــذا القطــاع، 
لــم يكــن اهتمــام مملكــة البحريــن بالقطــاع  إذ 
الزراعي والحيواني وليد الساعة، فأول معرض 
افتتح في مملكة البحرين كان في العام 1958، 
المغفور له صاحب العظمة ســمو الشيخ سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة حاكــم البحريــن الراحــل، 

والذي أقيم في حديقة األندلس”.

طالــب جمــع غفيــر من أهالي المجمع الســكني )243( بعراد، بإعادة األرض التي تتوســط الحي للنفعيــة العامة، موضحين بأنهم تفاجأوا 
بتسويرها أخيًرا، وهي المملوكة إلحدى وزارات الدولة، وشروع العمل بها لبناء مجمع تجاري، وصفوه بـ “الكارثة” عليهم وعلى أبنائهم.

األول،  أمــس  “البــالد”  لمنــدوب  وقالــوا   
بتجمــع كبيــر لهم فــي القرية، إنهــم يرفضون 
مــن  المزيــد  ســيخلق  والــذي  المجمــع  بنــاء 
شــحيحة  للمنطقــة  المروريــة  االختناقــات 
واإلزعــاج  الفوضــى  وسيســبب  المنافــذ، 
ال  موقعــه  وأن  خصوًصــا  لهــم،  والصخــب 

يتناسب لهذا الغرض التجاري.
وقــال نائــب المنطقــة عمار قمبر لـــ “البالد” إن 
“إجمــاع األهالي على رفض االســتحواذ على 
األرض العامة، وتحويلها لملكية خاصة، ومن 
ثــم مجمع تجاري، يأتي بســياق حجم الضرر 
الحــي  وأن  منــه، خصوًصــا  الــذي ســيعانون 
يعــج بالكراجــات والــورش الصناعيــة، والتي 

تؤرقهم ليالً ونهاًرا”.

وأضــاف “إن هــذه األرض كانــت كالمتنفــس 
لألهالــي، حيــث كان تســتنفع فــي الفعاليــات 
الشــعبية واألهليــة والوطنيــة، وتأملوا حينها 
أو  صالــة،  أو  خدمــي،  لمركــز  تتحــول  بــأن 
حديقــة، أو ســاحة شــعبية، لكــن الحاصل هو 
بخالف ذلك، وهو أمر نرفضه في ظل افتقار 

المنطقة للمنافذ والمخارج على حد سواء”.

وفــي ذات اإلطار، قال عضو المجلس البلدي 
للرفــض،  مضطــر  الــكل  إن  المقهــوي  أحمــد 
التجــاري،  المجمــع  لبنــاء  التوجــه  ألن  ذلــك 
ومــع ضيــق المنافذ، التي ُوعــد األهالي مرات 
عديــدة مــن قبــل الجهــات المختصــة بوضــع 
الحلــول الالزمــة، ولفتــرة تجاوزت العشــرين 
عاًمــا، لكــن مــن دون أن تظهــر بارقــة تغييــر 

حقيقي تخدمهم، وتخدم أبنائهم.
شــعبية  عريضــة  لرفــع  توجــه  “لدينــا  وتابــع 
والجهــات  الدولــة  فــي  للمســؤولين  واســعة 
المختصــة والمعنيــة باألمــر، فــال يمكــن هنــا 
حســاب  علــى  الفرديــة  المصلحــة  تغلــب  أن 
المصلحــة العامــة لألهالــي”. مــن جهتــه، قــال 
المحامــي عبــدهللا هاشــم إن األرض عرفــت 

منذ عشرات السنين كأرض حكومية مملوكة 
إلحدى الوزارات، وكانت تخدم كل األنشــطة 
التي تخص الناس، سواء حكومية أو أهلية، 
بأنــه وحتى في االنتخابات، ضمت كثيًرا من 
مقــار المرشــحين، بــل وعرفــت فــي األوقــات 
األهالــي  يســتغلها  فضــاء  كأرض  العاديــة 

لألنشطة المختلفة.
وأضاف “فوجئنا باألعمال اإلنشــائية الراهنة، 

وبأنهــا لمشــروع تجــاري للمصلحــة الخاصــة، 
وبأنــه تــم تملكهــا، األمــر الذي أثــار ردود فعل 
قويــة لــدى النــاس، مــع إحساســهم المتزايــد 
الكثافــة  وتيــرة  تصاعــد  مــع  باالختنــاق، 
المداخــل  وشــح  والســيارات،  الســكانية، 
وضيقهــا، وعليــه فــإن ردود الفعــل تعبــر عــن 
نبــض الشــارع، وأهمية الوصــول لحل يخدم 

الناس بعدم تخصيصها”.

بــدوره، قــال عــادل الجار إن المجلــس البلدي 
 2002 العــام  منــذ   )243( المجمــع  وأهالــي 
وهــم يــرددون ذات المطالــب بفتــح المنافــذ 
العامــة  الجديــدة، والحفــاظ علــى األراضــي 
لتكون متنفًســا لهم، بعد أن ضاق بهم الحال، 
مــع زحــف الرقعــة الصناعية للمجمــع، وتزايد 

عدد المقيمين.
هنالــك  يكــون  أن  الجار”نتأمــل  وأكمــل 
التفاتــه حقيقيــة لمطالب النــاس، وأهل عراد 
يســتأهلون اللفتــة الكريمــة، فالحــال صعــب 
ا، والدخــول للمنطقة والخــروج منها بات  جــدًّ
يســتغرق وقتــًا طويــال، يلــزم األهالــي بإعادة 

النظر في أولوياتهم ومواعيدهم اليومية”.
وقــف  أهميــة  الجــزاف  أحمــد  أكــد  بــدوره، 
مشــروع المجمع التجاري الخاص، وااللتفات 
والتــي  العادلــة،  ولمطالبهــم  النــاس،  لصــوت 
تدور بفلك االستقرار والهدوء، واالبتعاد عن 

الضوضاء واالزدحامات.

أهالي مجمع “243 “ بعراد: ال لبناء المجمع التجاري

06local@albiladpress.com
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طالبوا باستعادة 
األرض للنفيعة 

العامة

تقديم كل التسهيالت والدعم لـ “شؤون الخيل”
ـــا ـــا وعالميًّ خلـــف: البحريـــن تبـــوأت مكانـــة مرموقـــة فـــي الفروســـية محليًّ

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  قــال 
والتخطيــط العمراني عصام خلف إن حرص 
واهتمــام عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، بمجال الفروسية 
مكانــة  لنيــل  البحريــن  بــّوأ  الخيــل،  وســباق 
مرموقــة على المســتويين العربــي والعالمي، 
واســتضافة  لتنظيــم  المملكــة  قــدرة  وأكــد 
المحافــل الدوليــة وإقامــة الفعاليــات بصورة 
مشــرفة.جاء ذلــك لدى اســتقباله فــي مكتبه 
شــؤون  رعايــة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الخيل الشــيخ دعيج بن ســلمان بن مبارك آل 
خليفــة، وعضو مجلس اإلدارة وكيل الوزارة 
للزراعــة والثــروة البحريــة الشــيخ محمد بن 
أحمــد آل خليفــة، والرئيــس التنفيــذي لهيئــة 

رعاية شؤون الخيل خالد أحمد.

وتقــدم الوزيــر بخالــص التهانــي والتبريكات 
علــى حصولهــم علــى الثقــة الملكية الســامية 
بتعيينهــم في الهيئة، مؤكــدا أن الخبرة التي 
يمتلكونهــا كفيلــة بتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي 
مســيرة الخيل بالبحرين والقدرة على القيام 

بالمهمات المنوطة بهم على أكمل وجه.
الملــك  جاللــة  ممثــل  اهتمــام  علــى  وأثنــى 

لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وسباقات 
القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ســباقات  إقامــة  فــي  الســديدة  وتوجيهاتــه 

القدرة ووصولها إلى المستويات العالمية.
وأكــد اســتعداد الــوزارة لتقديــم التســهيالت 

والدعــم كل لعمــل الهيئــة بمــا يعكــس الهدف 
الذي تأسست من أجله.

ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ  واســتعرض 
رســم  فــي  الهيئــة  لعمــل  المســتقبلة  الخطــة 
القــرارات  واتخــاذ  للهيئــة  العامــة  السياســة 
أن  وأكــد  أهدافهــا.  لتحقيــق  واإلجــراءات 
الهيئــة وضمــن خطتهــا المســتقبلية ســتقدم 
إضافــة ونقلــة نوعيــة فــي مجــال الفروســية 
درجــات  المملكــة  لتتبــوأ  بالمملكــة  والخيــل 
رفيعــة محليــا وخارجيا. وأوضــح أن رياضة 
الخيــل فــي البحريــن قديمــة وموجــودة منذ 
علــى  الحــرص  عــام، مؤكــدا   300 مــن  أكثــر 
المحافظــة علــى مســيرة الخيل فــي المملكة 
وبناء اإلستراتيجيات التي تؤمن لها المضي 
قدمــا في طريــق التطوير والعمل على تنفيذ 
الرؤيــة الســامية لجاللــة الملــك فــي مجــال 

رعاية الخيل واالهتمام بها.

وزير األشغال وشؤون البلديات مستقبال رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أصدر وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان قراًرا بالترخيص لتسجيل 
“هــذه هــي البحريــن” كمؤسســة خاصــة خاضعــة فــي أحكامهــا لقانــون الجمعيــات 
واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة فــي ميــدان الشــباب 

والرياضة والمؤسسات الخاصة.
 وبلغ رأســمال المؤسســة في عقد تأسيســها المنشــور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 

أبريل الجاري 505 دنانير للصرف على أهدافها.
 ونّصت أهداف المؤسســة المقررة في النظام األساســي على نشــر ثقافة التسامح 
الدينــي بيــن النــاس جميًعــا، وترســيخ ثقافــة الحــوار بيــن األديــان والحضــارات 
والثقافــات، إلــى جانــب الدعوة للتعايش الســلمي بغض النظر عــن االنتماء الديني 
أو العرقــي أو الفكــري، وتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات الدوليــة حــول التعايــش 
والســلم الدينــي. وحظــر النظام األساســي على المؤسســة االنتســاب أو االشــتراك 
أو االنضمــام إلــى هيئــة مقرهــا خــارج البحريــن دون إذن مســبق مــن وزارة العمــل 

والتنمية االجتماعية.

ا “هذه البحرين” مؤسسة خاصة رسميًّ

لطالمــا عقــدت تلــك االجتماعــات بعيــدا عن أعين وســائل اإلعــالم وأقالمهــا، باعتبارها اجتماعــات خاصة تتطلب مســتوى عاليا مــن الصراحة في 
الحديث، األمر الذي يخشى المسؤولون استغالله ألغراض اإلثارة اإلعالمية.

“البــالد” كانــت مســتثناة مــن هــذه القاعــدة فــي 
مطبــخ شــؤون األشــغال، حيــث رحــب وكيلهــا 
أحمــد الخيــاط وإدارته بحضــور الصحيفة أحد 
اجتماعاتــه المغلقــة مــع ممثــل الدائــرة األولــى 
الوداعــي؛  شــبر  البلــدي  الشــمالية  بالمحافظــة 

لمناقشة شؤون وأوضاع الدائرة الخدمية.
ولــم يقــف حضــور ممثــل الصحيفــة االجتمــاع 
والضيــوف  الــوزارة  مســؤولي  أمــام  عائقــا 
للحديث بصراحة عن المشكالت واالحتياجات 
الخدميــة للدائــرة، والمشــاريع التــي ستشــهدها 

المنطقة وتسمية األمور بمسمياتها.
وتنــاول االجتمــاع عددا مــن القضايــا المرتبطة 
بصيانــة الطــرق والصــرف الصحي فــي الدائرة، 

حيــث تــم إطــالع العضو البلــدي علــى تفاصيل 
تلك القضايا والمشاريع والحلول التي وضعتها 
الــوزارة؛ لمعالجــة أوضــاع الطــرق فــي المنطقة 

وتحسين أداء خدمة الصرف الصحي بها.
أن  االجتمــاع  خــالل  الخيــاط  الوكيــل  وأكــد 

مشروع توسعة شارع البديع مازال في مرحلة 
التصاميم، وأن تأهيله ســيتم من خالل برنامج 

الدعم الخليجي عبر الصندوق الكويتي.
الحــل  يعــد  الشــمالي  الشــارع  أن  إلــى  ولفــت 
األمثــل واإلســتراتيجي لالختناقــات المروريــة 
أن  مبينــا  النخيــل،  شــارع  قــرى  تعانيهــا  التــي 
تنفيــذ هــذا المشــروع يتطلــب   إجــراء عدد من 
فــي  الخــاص  القطــاع  وإشــراك  االســتمالكات، 
تنفيــذه، األمــر الــذي يتطلــب المزيد مــن الوقت 

ليرى النور.
مــن جهتهــا، بينــت مهندســة الــوزارة أن تطويــر 
طــرق قريتــي كرانــة والعبــد الصالــح مرهونــة 
المنطقتيــن،  لهاتيــن  التخطيطيــة  بالدراســات 

والتطويــر  التخطيــط  هيئــة  تعكــف  حيــث 
العمراني على دراستها في الوقت الحالي.

وأشــارت إلــى أن دراســات الــوزارة انتهــت إلــى 
عــدم إمكان توســعة شــارع النخيــل، األمر الذي 

دفعهــم لالعتمــاد على الحلول البديلة كتوســعة 
شــارع البديــع وإنشــاء الشــارع الشــمالي لعــالج 
شــبر  البلــدي  وعبــر  المروريــة.  االختناقــات 
الوداعــي وممثلــو أهالــي قريتــي باربــار وكرانة 

عــن شــكرهم وامتنانهــم للوكيــل لتجاوبــه مــع 
القضايــا والمشــكالت التــي جــرى طرحهــا فــي 
االجتمــاع، واســتجابته إلجــراء زيــارة ميدانية 

للمنطقة؛ للوقوف عن كثب على احتياجاتها.

ــل كــويــتــي ــوي ــم ــت ــم وتــوســعــتــه ب ــي ــام ــص ــت ــع فـــي مــرحــلــة ال ــديـ ــبـ شـــــارع الـ

نصــــف ساعـــــة فـــــي مطبـــــــخ “األشغــــــــال”

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

شوارع كرانة 
وعبدالصالح تحت 

دراسات “التخطيط”

إبراهيم النهام
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ــي ــوان ــي ــح ــي وال ــ ــزراع ــ ــيــن ال ــمــجــال ــال ــة ب ــاري ــم ــث ــت ــرص االس ــف ــل خـــلـــف: مــنــصــة ل

شــعـلـة “مــراعـي” انطـلـقـت منــذ الخـمـسـينات



جسر الملك فهد يسجل أرقاًما قياسية للمسافرين
المحيسن يشيد بتوجيهات العاهل بتطوير النقل بالتنسيق مع السعودية

رفــع المديــر العــام للمؤسســة العامــة لجســر 
الملــك فهــد المكلــف عمــاد المحيســن أســمي 
البــاد  عاهــل  إلــى  والعرفــان  الشــكر  آيــات 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة بمناسبة صدور التوجيه الكريم خال 
ترأس جالته مجلس الوزراء بتطوير حركة 
جســر الملــك فهــد فــي النقــل والتنقــل علــى 
بالتنســيق مــع  المواطنيــن دخــوال وخروجــا 
األشــقاء بالمملكــة العربيــة الســعودية. وأكــد 
المحيســن أن التوجيه الكريم من لدن جالة 
الــذي يشــهد فيــه  الملــك يأتــي فــي الوقــت 
الجســر زيــادة مطــّردة وكثافة غير مســبوقة 
منذ افتتاحه في أعداد المســافرين خصوصا 
أيــام الــذروة والعطــل الرســمية والمناســبات 
األســبوع. نهايــة  فــي  واإلجــازات  الوطنيــة 

وأشــار إلــى أن جســر الملــك فهــد حقــق منــذ 
14 رقمــا قياســيا فــي  مطلــع العــام الجــاري 
أعــداد المســافرين كان آخرها تســجيل أعلى 
رقــم عبــور للمســافرين فــي االتجاهيــن منــذ 
افتتاح الجســر بعدد 119 ألفا و320 مســافرا 
الســبت الماضــي، مؤكــدا أن أعلــى رقم عبور 
للمســافرين باتجــاه الســعودية منــذ افتتــاح 
فــي  مســافرين  و,3  ألفــا   77 بعــدد  الجســر 
اليــوم ذاته وأعلى رقم عبور للمســافرين في 
االتجاهيــن ليوميــن متتاليين بعــدد 228 ألفا 
و421 مســافرا الجمعــة والســبت الماضييــن، 
وثانــي أعلــى رقــم عبــور للمســافرين باتجــاه 
 59 بعــدد  الجســر  افتتــاح  منــذ  البحريــن 
وفــق  الماضــي  الجمعــة  ألفــا و690 مســافرا 
بالجانــب  الجســر  جــوازات  إحصــاءات 

السعودي. 

األول  للربــع  بينــت  المؤشــرات  إن  وقــال 
مــن العــام زيــادة بأكثــر مــن 6 % فــي إعــداد 
المسافرين عن الفترة ذاتها من العام الماضي 
وهــو امتــداد للزيــادات الســنوية التصاعديــة 
حيــث بلــغ المعــدل اليومــي للمســافرين لهــذا 

العــام بحــدود ٨٠ ألــف مســافر يوميــا وهــو 
األعلى منذ افتتاح الجسر العام ١٩٨٦.

وقــدم المحيســن شــكره وتقديــره وامتنانــه 
القطاعــات  ومنســوبي  مســؤولي  لجميــع 
بالجانبيــن  الجســر  فــي  العاملــة  الحكوميــة 
يبذلونــه  مــا  علــى  والســعودي  البحرينــي 
المواطنيــن  لخدمــة  ملموســة  جهــود  مــن 
الضوابــط  وفــق  )المســافرين(  والمقيميــن 
األمنيــة واإلجرائيــة والــذي شــهد معهــا أيضا 
تحســن كبير في الحركــة وتقليل زمن العبور 
المســافرين  مــن  المتصاعــدة  األعــداد  رغــم 
القيادتيــن  وحــرص  توجيهــات  ضــوء  فــي 
الحكيمتيــن بالبلديــن الشــقيقين مــن خــال 
االهتمام والحرص والدعم للصرح الحضاري 
التنمــوي )جســر الملــك فهــد( ومــا يحظــى به 
الجســر أيضا من متابعة مستمرة من مجلس 

إدارة المؤسسة.

عماد المحيسن

 المنامة - المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

“العلوم التطبيقية” األولى على الجامعات الخاصة بـ “التايمز”
الثانية محليًّا ضمن أعلى 500 جامعة عالميًّا في التأثير وتحقيق أهداف التنمية

 ،)Times Higher Education( أشار التقرير السنوي الذي تنشره مؤسسة التايمز للتعليم العالي
المختصة دوليًا بتصنيف الجامعات إلى ظهور جامعة العلوم التطبيقية في المركز 311 من بين 
أفضل 500 جامعة في العالم تأثيرًا وتحقيقًا ألهداف التنمية المستدامة، متصدرة بذلك قائمة 

الجامعات الخاصة األعلى ترتيبًا في البحرين والمرتبة الثانية بعد جامعة البحرين.

ويأتــي اإلنجــاز ليضــاف إلى سلســلة اإلنجازات 
الماضيــة  الفتــرة  فــي  الجامعــة  حققتهــا  التــي 
ومنهــا أنهــا الجامعة الخاصة الوحيــدة التي تم 
تصنيفهــا ضمــن أفضــل 50 جامعــة عربيــة فــي 
التقريــر الســنوي الــذي أصــدره مركــز تصنيــف 
QS Quac� )الجامعات العالمي التابع لمؤسســة 
تصدرهــا  إلــى  إضافــة   ،)quarelli Symonds
قائمــة الجامعــة الخاصــة البحرينيــة و25 عربيًا 
في تصنيف الجرين ماتريك العالمي للجامعات 
الخضــراء، وحصولهــا علــى شــهادة اآليــزو فــي 
العمل اإلداري، وقيامها في العام الماضي بنشــر 
أكثــر مــن 100 بحــث علمــي محّكــم فــي ســنة 

واحدة ألول مرة منذ تأسيسها.

وأعــرب رئيس مجلــس األمناء وهيــب الخاجة 
لسلســلة  يضــاف  الــذي  باإلنجــاز  ســعادته  عــن 
اإلنجــازات التــي حققتهــا الجامعــة فــي الفتــرة 
الماضيــة، والتي تعتبر ضمــن خطوات الجامعة 
شــكره  مقدمــا  العالميــة،  نحــو  مشــوارها  فــي 
والحكومــة  الحكيمــة  القيــادة  إلــى  وتقديــره 
الرشــيدة علــى الدعــم المتواصــل والامحــدود 
الجامعــة  أن  وأكــد  البحرينيــة.  للجامعــات 
عازمــة على تطوير المنظومــة األكاديمية فيها، 
وتحســين األداء، واالرتقــاء بالمخرجــات التــي 
تمــد القطاعــات الحكوميــة والخاصــة بالكــوادر 
المؤهلــة. بينمــا أوضــح رئيــس الجامعة غســان 
عــواد أن اإلنجــاز يأتي في إطــار رؤية الجامعة 

للمضــي فــي تحقيق الريادة فــي التعليم العالي 
مكانتهــا  لتعزيــز  الجامعــة  مســاعي  وضمــن 
بيــن الجامعــات العربيــة والعالميــة بمــا يخــدم 
طالــب  خلــق  علــى  تركــز  التــي  اســتراتيجيتها 
جامعــي مؤهــل أكاديميــًا وفقــًا لمعاييــر ضمــان 
جــودة التعليــم مــا يعكــس صــورة مشــرقة عــن 

التعليــم بالبحريــن، مشــيرًا إلــى أن اإلنجــازات 
التــي تحققهــا الجامعــة تواليــًا ومنهــا تصنيفهــا 
كأفضــل جامعة خاصة بالبحريــن وبالمرتبة 45 
عربيًا بحســب تصنيف ال QS العالمي تتماشى 
مــع الرؤيــة الحكيمة التي تنتهجهــا قيادة الباد 

لتطوير التعليم بالبحرين.

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

مدينة عيسى - وزارة العمل

تنفيــًذا لتوجيهــات مجلــس الــوزراء، 
التوظيــف  معــارض  تنظيــم  بشــأن 
لعــرض فــرص العمــل المناســبة علــى 
منشــآت  فــي  عمــل  عــن  الباحثيــن 
القطــاع الخاص، وفي إطــار البرنامج 
الوطنــي للتوظيــف، وتكثيــف جهــود 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
المواطنيــن  إدمــاج  وتيــرة  لتســريع 
الــوزارة  تنظــم  العمــل،  ســوق  فــي 
 ،”)14( الـــ  العــام  التوظيــف  “معــرض 
10 و11 أبريــل الجــاري،  فــي الفتــرة 
في بهو الوزارة بمدينة زايد.ويشــارك 
ومؤسســات  شــركات  المعــرض  فــي 

كمــا  الخــاص،  القطــاع  فــي  عاملــة 
تعــرض الــوزارة عبر جناحهــا الخاص 
الفــرص التدريبية النوعية والشــواغر 
المعــرض  بــأن  علًمــا  الوظيفيــة، 
الباحثيــن  المواطنيــن  يســتقطب 
عــن عمــل مــن مختلــف التخصصــات 

والمؤهات الدراسية.
ودعــت الــوزارة الباحثيــن عــن عمــل 
إلــى زيــارة المعرض واســتثمار فرص 
التدريــب والتوظيــف التــي يوفرهــا، 
المشــاركة  المنشــآت  ممثلــي  ولقــاء 
مباشــرة، مــن الســاعة الثامنــة صباًحا 

حتى الواحدة ظهًرا.

معرض التوظيف العام 10 و11 أبريل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صــّرح وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد 
طــرح  بصــدد  الــوزارة  بــأن  النعيمــي 
عدد مــن المناهج الدراســية الجديدة 
الدراســي  العــام  خــال  والمطــورة 
عددهــا  يبلــغ  2019/2020م،  القــادم 
22 مقــرًرا لكافــة المراحــل الدراســية، 
روعــي فيها توافقها مع المســتجدات 
المعرفية والتربوية، مؤكًدا أن الوزارة 
الدراســية  والكتــب  المناهــج  تراجــع 
بشــكل دوري، وتشــمل هذه المراجعة 
فــي  واإلضافــة  والتطويــر  التعديــل 
اإلخــراج  فــي  والتحســين  المضمــون 
الفني، بما يتفق مع متطلبات التطوير 

في العملية التعليمية.
 وفي ســياق متصل، أشــار الوزير إلى 
الدعــم الذي تقدمه الــوزارة للمدارس 
ا أو التي  الخاصة، ســواًء القائمة حاليًّ
ســيتم افتتاحهــا قريًبــا، وذلــك علــى 
والوثائــق  المناهــج  مراجعــة  صعيــد 
فــي  تــم  حيــث  وغيرهــا،  التربويــة 

كتاًبــا   )3187( مراجعــة  اإلطــار  هــذا 
ووثيقــة منهــج وأقراًصــا مرنــة خال 
العامين الدراســيين الماضيين، للتأكد 
التربويــة  للمتطلبــات  اســتيفائها  مــن 
المعتمــدة،  الدراســية  والخطــط 
وذلــك وفًقــا لمــا نــص عليــه المرســوم 
بقانــون رقــم 25 لســنة 1998م بشــأن 
والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات 

الخاصة.

“التربية”: طرح 22 مقرًرا جديًدا

07 local@albiladpress.com
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فعلى الراغبين في الدخول في احدى المناقصة المذكورة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة شراء مستندات 

المناقصة من مكتب إدارة الموارد البشرية والمالية / قسم المشتريات بالهيئة خالل الدوام الرسمي على هاتف رقم 

17558833 أو 17508938 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم الثالثاء 9 ابريل 2019، يرجى 

احضار نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.

• على•أن•يرفق•مع•العطاء•مبلغ•الضمان•االبتدائي•المشار•إليه•أعاله•أو•%1•من•قيمة•العطاء•أيهما•أقل•	

)وفي•جميع•األحوال•يجب•أال•تقل•قيمة•الضمان•االبتدائي•عن••100•دينار•بحريني(•وذلك•في•شكل•شيك•

مصدق•أو•خطاب•ضمان•مصدق•أو•بوليصة•تأمين•من•إحدى•المؤسسات•المالية•المحلية•أو•نقدا•على•

أن•يكون•هذا•الضمان•ساري•المفعول•طوال•مدة•سريان•العطاء•المنصوص•عليها•في•وثائق•المناقصة.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكاتب•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•بمركز•البحرين•	

الدولي•للمعارض•بمنطقة•السنابس•–•الطابق•األول.

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•)36(•لسنة•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	

والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•)37(•لسنة•2002.

• كما•يجب•مراعاة•الشروط•التالية:	

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 4

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة	 

تعلن هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن طرح المناقصة العامة التالية:

قيمة•الضمان•رقم•المناقصةموضوع•المناقصةالرقم
االبتدائي

قيمة•وثائق•
المناقصة

الموعد•النهائي•
لتقديم•العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

1
سوق المنامة

)الخدمات المعمارية والدعم الفني(
BTEA 84/2018500/-

دينار بحريني 
15/-

األربعاء دينار بحريني
8

 أغسطس
2018 

1:30
 ظهراً

المناقصة  الالزمة لشراء مستندات  الكفاءة  فيهم  تتوافر  المذكورة أعاله ممن  االمناقصة  الدخول في  الراغبين في  فعلى 

17508906أو  هاتف  على  الرسمي  الدوام  خالل  بالهيئة  المشتريات  قسم  والمالية/  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  من 

17508938 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/07/26.

• •	•على•أن•يرفق•مع•العطاء•مبلغ•الضمان•االبتدائي•المشار•إليه•أعاله•أو•%1•من•قيمة•العطاء•أيهما•أقل•)وفي•	

جميع•األحوال•يجب•أال•تقل•قيمة•الضمان•االبتدائي•عن•100.000•)دينار•بحريني(•وذلك•في•شكل•شيك•مصدق•أو•

خطاب•ضمان•مصدق•أو•بوليصة•تأمين•من•إحدى•المؤسسات•المالية•المحلية•أو•نقدا•على•أن•يكون•هذا•الضمان•

ساري•المفعول•طوال•مدة•سريان•العطاء•المنصوص•عليها•في•وثائق•المناقصة.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكاتب•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•بمركز•البحرين•الدولي•	

للمعارض•بمنطقة•السنابس•-••الطابق•األول.••

• والمزايدات•	 المناقصات• تنظيم• بشأن• •2002 لسنة• •)36( رقم• بقانون• المرسوم• ألحكام• المناقصة• هذه• تخضع•

والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•)37(•لسنة•2002.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 1

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 1

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 1

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر•هذا•اإلعالن•مكمال•لوثائق•المناقصة

رقم•المناقصةموضوع•المناقصةالرقم
قيمة•
الضمان•
االبتدائي

قيمة•
وثائق•
المناقصة

الموعد•النهائي•لتقديم•
العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

صيانة الهيكل الحالي لمبنى 1
BTEA/118/2019دارجيلينغ )الموقع: سوق المنامة (

 -/500 
دينار 
بحريني

 15
 -/دينار 
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األربعاء
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 1:30
ظهراً

تعلن•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•عن•طرح•المناقصة•المحدودة•التالية:

وزير التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم إن صحيفة البالد نشــرت جزءا من مســودة تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية للعام 2019، والتي تم إعدادها بناًء على زيارات 
المختصين إلى المدارس االبتدائية، والتي يبلغ عددها 113 مدرسة. 

وأضافت تعقيبا على الموضوع المنشــور بالصحيفة: التقرير في مرحلة المســودة، فذلك يعني أنه في طور تســجيل المالحظات والرد والتعقيب من قبل الجهات 
المختصة، مما يعني أنه لم يتم إقرار المالحظات في صورتها النهائية. 

وتابعــت: تــداول المعلومــات الــواردة فــي المســودة ونشــرها يمكــن أن يكون غير دقيق، وغيــر مطابق للواقع، فضال عما يتســبب فيه من تشــهير ببعض الموظفين 
الحاليين في المدارس؛ وذلك ألن هذه المســودة تغطي حاالت تعود إلى فترات ســابقة )2015 و2016(، وعمل المدارس يخضع للتبدل المســتمر. وفيما يأتي أبرز 

ما يتضمنه رد الوزارة:

تعقيب الوزارة

باإلشــارة إلى الموضوع المنشــور فــي صحيفة الباد 
فــي عددهــا ليــوم األحــد الموافــق للثامــن مــن أبريل 
2019، بشــأن “مســودة تقرير رســمي يوّثق عدًدا من 
المخالفــات بعــدد مــن المــدارس االبتدائيــة”، أعربــت 
التربيــة  بــوزارة  واإلعــام  العامــة  العاقــات  إدارة 
والتعليم عن اســتغرابها من نشر تقرير هو عبارة عن 
مسودة أولية غير معتمدة، وتود تقديم التوضيحات 

التالية بشأن هذا الموضوع:
أواًل: إن مســودة التقرير هي جزء من مســودة تقرير 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية للعام 2019، والتي تم 
إعدادهــا بناًء على زيــارات المختصين إلى المدارس 
االبتدائيــة، والتي يبلغ عددها 113 مدرســة. وعندما 
يكــون التقريــر في مرحلة المســودة، فذلك يعني أنه 
فــي طور تســجيل الماحظــات والــرد والتعقيب من 
قبــل الجهــات المختصة، ممــا يعني أنه لــم يتم إقرار 
الماحظات في صورتها النهائية. ولذلك، فإن تداول 
المعلومــات الــواردة فــي المســودة ونشــرها يمكن أن 
يكــون غيــر دقيــق، وغيــر مطابــق للواقــع، فضــا عما 
يتســبب فيــه من تشــهير ببعض الموظفيــن الحاليين 
في المدارس؛ وذلك ألن هذه المسودة تغطي حاالت 
وعمــل  و2016(،   2015( ســابقة  فتــرات  إلــى  تعــود 

المدارس يخضع للتبدل المستمر.
كما أن مسودات تقرير الرقابة تبقى مجرد مسودات 
إلــى حين إقرارها فــي صورتها النهائية، وال يعتد بها 
إال إذا كانــت معتمــدة ونهائيــة، مــع العلم بــأن العديد 
مــن الماحظــات التــي تتضمنهــا هذه المســودات قد 
تتغيــر أو تلغى نهائًيا، ولذلــك فإيرادها بهذه الصورة 
لمجــرد الرغبــة فــي تحقيــق الســبق الصحفــي ينتــج 
عنــه إلحــاق أضــرار باآلخرين، خاصًة مع ذكر أســماء 
المــدارس ومناصــب الموظفيــن. علًمــا بــأن التقريــر 
النهائــي ال يتضمــن مثــل هذه التفاصيل المشــار إليها 
فيمــا تــم نشــره؛ ألنهــا معلومــات وبيانــات ذات طابع 

داخلي وســري، ونشــره بهذه الصورة يشــكل مساًســا 
بسرية تلك األوراق والوثائق الرسمية.

ثانًيــا: إن مــا أشــار إليه الموضوع المنشــور تمّثل في 
عــدد مــن “الماحظــات” المتعلقــة باجتهــادات عــدد 
مــن المــدارس في معالجة بعض المشــكات اليومية 
داخلًيــا، مــن دون تبليــغ اإلدارة التعليميــة بالــوزارة. 
ومــن الواضــح أن مثــل هــذه الماحظــات الجزئية ال 
تأثيــر لها على ســير العمليــة التعليميــة، أو االنتقاص 
مــن عمــل المؤسســة التربويــة وقياداتها التــي تعمل 
يومًيا في ســبيل إدارة المؤسسات التعليمية بكفاءة 
النظــام والتوجهــات والسياســات  وإخــاص، ضمــن 
أن  إال  واألدلــة،  القــرارات  فــي  المحــددة  التعليميــة 
لمعالجــة  مســاحة  تمنحهــا  التربــوي  عملهــا  طبيعــة 
تلــك القضايــا اليوميــة مــن دون المســاس بالضوابط 

القانونية واإلدارية. وقد أورد ما تم نشره مثالين:
األول: مخالفــات معلميــن تــم التعامــل معهــا داخلًيــا 
تــم  والتــي  المختصــة،  اإلدارة  إلــى  إحالتهــا  دون 
الــرد عليهــا بوضــوح فــي مســودة التقريــر بأنهــا فــي 
الغالــب مخالفــات منســوبة إلــى عــدد مــن المعلميــن 
إلــى  المدرســية  اإلدارة  تعمــد  ولذلــك  المســتجدين، 
التعامــل معهــا داخلًيــا، دون الحاجــة إلــى رفعهــا إلى 
اإلدارة التعليميــة، حيــث يســمح الوصــف الوظيفــي 
لــكل مــن مديــر المدرســة والمديــر المســاعد بتوجيه 
المناســبة  المعالجــات  وإرشــادهم ووضــع  المعلميــن 
التــي تســهم فــي تعديــل ســلوكهم، بمــا ينســجم مــع 
طبيعة الدور التربوي للمعلم، وبحسب كل حالة على 
حدة، ومدى تواترها وتكررها. وكذلك األمر بالنســبة 
لمزاعــم اســتخدام العقــاب البدنــي، والتي تــم التأكد 
بأنهــا فــي أغلبهــا لــم تحــدث، وإنمــا تم تســجيلها في 
الســجات المدرســية للمتابعــة والتحقــق، وهــي فــي 
أغلبهــا مجرد مزاعم لم يثبت لدى اإلدارة المدرســية 
وقوعها، ومن صاحيات مدير المدرسة التعاطي مع 
هذه الحاالت وحلها داخلًيا، وغالًبا ما تحل مثل هذه 

الموضوعات بالتنســيق مع االختصاصي االجتماعي 
وأوليــاء األمــور واإلدارة المدرســية، وغالًبا ما تنجح 
هــذه اإلجــراءات التربوية والتواصليــة في تصحيح 
األوضاع وتعديل السلوك، وهذا جزء أصيل من عمل 

المؤسسة التربوية، وهدف من أهدافها األساسية.
إلــى  إحالتهــا  إجــراءات  تأخــرت  مخالفــات  الثانــي: 
المســودة  فــي  ورد  كمــا  وهــي  اإلداري،  التحقيــق 
تشــمل التأخــر فــي الحضور إلى العمــل أو االنصراف 
قبــل نهايــة الدوام الرســمي، في حاالت يعــود أغلبها 
إلــى العام الدراســي 2015/2016، علًمــا بأن الحضور 
ومتابعتــه  تســجيله  يتــم  واالســتئذان  واالنصــراف 
ورقابتــه إلكترونًيــا عــن طريق نظام “التــزام”، والذي 
تؤدي مخالفته إلى الخصم من الراتب، وتحويل من 
يتكــرر فعلــه بهــذه الصــورة إلــى التحقيــق، ولكن في 
الغالب األعم من الحاالت يتم التعامل مع المخالفات 
المرتبطة بالتأخر أو االنصراف قبل الدوام، من خال 
إجــراءات التحقــق باســتدعاء المعنييــن واالســتماع 
إلى أقوالهم ومبرراتهم، وتوجيههم بما يحقق الهدف 
االنضباطــي المطلوب. علما بأن هذه “المخالفات” قد 
تمت معالجتها والتعامل معها بشكل مناسب. كما تم 
تحويــل المكــرر منها إلى التحقيــق اإلداري. أما تأخر 
مساءلة بعض المخالفين تأديبًيا “وهي حاالت قليلة 
جًدا”، فغالًبا ما تكون ناجمة عن خضوعها إلجراءات 
عديدة، وهي التحقق المبدئي، واســتدعاء األطراف 
ذات العاقــة، ودراســة القضيــة مــن جميــع الزوايــا، 
وتدخــل بعــض األطراف من خارج الوزارة في بعض 
الحــاالت، كمــا قــد تتخلــل التحقيــق فتــرات العطــل 
الرســمية واالمتحانــات، ممــا يــؤدي أحياًنــا إلى تأخر 
إصدار القــرار الازم وإعداد التقرير بنتائج التحقيق 

ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماد.
وممــا تقــدم، تبيــن أن نشــر تفاصيــل تقاريــر الرقابــة 
المالية واإلدارية وهي في طور المسودات يعد نشّرا 

لوثائق سرية غير مصرح بنشرها.

“التربية”: “^” نشرت بيانات داخلية وسرية
بالمـــدارس حالييـــن  بموظفيـــن  بالتشـــهير  يتســـبب  المســـودة  معلومـــات  تـــداول 

محرر الشؤون المحلية

ــهــا الــنــهــائــيــةالتعامل مع مخالفات معلمين مستجدين دون إحالتها لإلدارة المختصة ــصــورت ــقــر ب ــم ت ــر الـــرقـــابـــة لـ ــقــري مـــســـودات ت
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الداخليــة  وزيــر  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
بمواصلة التطوير والتحديث واالرتقاء 
المستمر بالتدريب، المرتكز على أفضل 
المعايير الدولية، قام رئيس األمن العام 
بزيــارة  أمــس،  الحســن،  طــارق  اللــواء 

تفقدية لإلدارة العامة للحراسات.
التــي  الزيــارة،  فــي  الحســن،  واطلــع 
الميدانيــة  زياراتــه  إطــار  فــي  تأتــي 
إلدارات رئاســة األمــن العــام، على ســير 
التــي  المتخــذة  واإلجــراءات  العمــل 
الخدمــات  أفضــل  تقديــم  شــأنها  مــن 
األمنيــة، كمــا اطلــع علــى إيجــاز، تضمن 
مــا حققتــه اإلدارة العامــة للحراســات، 
عبــر إحصائيــات وأرقــام، تعكس أعمال 
التطوير والتوســع في تقديم الخدمات 
الدقــة  مــن  مســتوى  بأعلــى  األمنيــة 

واإلنجاز.
ضــرورة  العــام  األمــن  رئيــس  وأكــد   
والتركيــز  التدريبيــة  الــدورات  تكثيــف 

المعتمــدة  التدريــب  مناهــج  علــى 
والتدريــب الميداني، منّوًهــا إلى أهمية 
والتــي  االقتصاديــة  المنشــآت  تأميــن 
تمثــل قيمة مضافة لالقتصــاد الوطني، 
مثــل المصانــع، مــن خــالل تبنــي أحدث 
األســاليب والوسائل وااللتزام بالمعايير 
وتوظيــف  بهــا  المعمــول  التدريبيــة 
التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي في 

هذا المجال.
وأعــرب رئيــس األمــن العــام عن شــكره 
وتقديــره لكافة منتســبي اإلدارة العامة 
وعملهــم  وانضباطهــم  للحراســات 
داعًيــا  الوطــن،  أمــن  لحفــظ  المســتمر 
إياهــم إلــى مواصلــة بــذل المزيــد مــن 
األداء،  فــي  التمّيــز  لتحقيــق  الجهــد 

ا للجميع التوفيق والنجاح. متمنيًّ

تنفيــذا لتوجيهــات وزيــر الداخلية الفريق 
آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  ركــن  أول 
لإلعــالم  العامــة  اإلدارة  نظمــت  خليفــة، 
والثقافــة األمنيــة فــي الفتــرة مــن الثانــي 
وحتــى الثامــن مــن أبريــل الجــاري، دورة 
تدريبية تحت عنوان “المتحدث الرسمي” 
شــارك فيهــا مــا يزيــد عــن 35 ضابطــا مــن 
مختلــف الرتــب مــن كافــة إدارات وزارة 
الداخليــة وذلــك انطالقــا مــن دور اإلعالم 
مــع  والشــراكة  التواصــل  تعزيــز  فــي 

المجتمع.
وأعــرب مديــر عــام اإلدارة العامة لإلعالم 
بــن  محمــد  العميــد  األمنيــة  والثقافــة 
دينــة عــن خالــص شــكره وتقديــره لوزيــر 
الداخليــة على دعمه لــدور اإلعالم األمني 
وحرصــه علــى إعــداد كــوادر إعالميــة من 
بين منتســبي الــوزارة، تمتلك القدرة على 
إعــداد وتقديم رســالة إعالميــة منضبطة، 
مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه بمتابعــة رئيــس 

األمــن العــام بمــا يســهم فــي تطويــر عمــل 
اإلعالم األمني عموما.

الــدورة، والتــي عقــدت بشــكل  وتناولــت 
يومــي في نــادي ضباط األمــن العام عددا 
من الموضوعات، من بينها كيفية التعامل 
المقابــالت  وإعــداد  اإلعــالم  وســائل  مــع 
التلفزيونيــة بجانب تدريبــات عملية على 
لغة الكاميرا وتلقي األســئلة، حيث حرص 
المدربــون علــى تطبيــق الجانــب النظــري 
بشــكل تفاعلي مــع المشــاركين بما يضمن 
المســتهدفة  اإلعالميــة  الرســالة  توصيــل 

اســتخدام  خــالل  مــن  ووضــوح  بدقــة 
اللغتين العربية واإلنجليزية.

وحاضــر فــي الــدورة التدريبيــة عــدد مــن 
الخبراء العرب واألجانب ممن لديهم خبرة 
واســعة فــي مجــال التدريــب التلفزيونــي 
اإلعالمــي؛  التأثيــر  علــى  القــدرة  وزيــادة 
بهــدف تعزيــز إمكانــات المشــاركين علــى 
التفاعــل اإليجابــي مع الجمهــور والتعامل 
الناجح مع وســائل اإلعالم بجانب تطوير 
مهارات التواصل المقنعة والفعالة وســبل 

إدارة األزمات إعالميا.

الحســن: تكثيــف الــدورات وتوظيف الــذكاء االصطناعي “الداخلية”: حريصــون على تعزيز التواصــل مع المجتمع

تبني أحدث األساليب لتأمين المنشآت االقتصادية 35 ضابطا يشاركون في “المتحدث الرسمي”

رفضــت محكمــة التمييــز أمــس طعون 3 من المدانين العشــرة بالقضية المعروفة باســم خلية “جيش اإلمام”، وأيدت األحكام الصــادرة بحق كل منهم، والتي قضت 
بمعاقبة اثنين منهم بالسجن المؤبد وبسجن الثالث لمدة 15 سنة. يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد برأت 14 متهما آخرين بالقضية، في حين أدانت 4 بما نسب 

إليهم من اتهامات وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وسجنت 6 متهمين آخرين لمدة 15 سنة، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وبينــت محكمــة أول درجــة فــي حكمها 
 4 قيــام  مــن  اســتخلصتها  الواقعــة  أن 
الحــرس  لــدى  ســرا  بالســعي  متهميــن 
الثــوري اإليرانــي من خــالل من يعملون 
لمصلحتــه مثــل “أبــو ناصــر وأبــو علــي 
إراداتهــم  وتفاهــم  وغيرهــم  وبــدر” 
ضــد  عدائيــة  بأعمــال  للقيــام  لدفعهــم 
مملكــة البحريــن، تمثلــت فــي تأســيس 
تنظيــم عســكري إرهابــي، الغــرض منــه 
تعطيــل أحكام القانون والدســتور ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن 
أداء أعمالهــا واالعتــداء علــى الحقــوق 

والحريات العامة.
وتنفيــذا لذلــك قــام المتهــم الســابع فــي 
القضيــة بتجنيــد المتهميــن مــن الثامــن 
وحتى الثالث عشر، والذين انضموا إلى 
التنظيــم مــع علمهــم بأغراضــه وقامــوا 
بتزويــد المدعــو “بــدر” العامــل لمصلحة 
بغــرض  مواقــع  بإحداثيــات  إيــران 

استهدافها.

فيما اعترف المتهم الســادس أن المتهم 
تنظيــم  إنشــاء  نيــة  عــن  أبلغــه  الســابع 
مســلح لمقاومــة الســلطات فــي المملكة 
األمــن  رجــال  مقاومــة  مهامــه  تكــون 
وتجنيد أشخاص عن طريقه واختياره، 
وأن دوره يتمثل في استقبال المجندين 

والتكفل بهم فوافق على ذلك.
إلــى  الســابع  المتهــم  توجــه  ثــم  ومــن 
إيــران ومكــث فيهــا أيامــا عــدة ثــم عاد 
إلــى ســلطنة عمــان، حيــث ســلمه ظرفا 
ليقــوم  دوالر؛  ألــف   30 علــى  يحتــوي 
باستقبال األشــخاص الذين سيجندهم 
وليقــوم  البحريــن  فــي  الســابع  المتهــم 
بعمــل الترتيبــات الالزمــة لســفرهم إلى 

إيران.
الســابع  المتهــم  تقابــل  إيــران  وفــي 
وتكلمــوا  ناصــر”  “أبــو  المدعــو  مــع 
المســتهدفة  المواقــع  إحداثيــات  عــن 
إيــرث”  “غوغــل  برنامــج  باســتخدام 
وصــور خاصــة بتلــك المواقــع، وطلــب 

منــه تأكيــد تلــك اإلحداثيات وإرســالها 
منــه  تســلم  الــذي  األول  المتهــم  إلــى 
20 ألــف دوالر مصروفــا؛ ولكــي يقــوم 

بتجنيد أشخاص آخرين.
فيمــا أشــارت اعترافاتــه أيضــا إلــى أنه 
ســافر إلــى لبنــان والتقى هنــاك بالمتهم 
الســادس وشــخص آخــر وتدربــوا علــى 
“تحريــر  بهــدف  الســالح؛  اســتخدام 
البحرين” بالتنســيق مع الحرس الثوري 
اإليرانــي، ورجع للبحريــن وأبلغ كال من 
باســتعداده  والثانــي  األول  المتهميــن 
لالنضمــام إلــى التنظيــم، ثــم ســافر إلى 

عمان والتقى بالمتهم السادس.
ومــن ثم توجــه إلى النجف فــي العراق 
وكان في اســتقباله رجل عراقي يدعى 
“أبــو نجــاح” نقلــه بواســطة ســيارة إلــى 
الحــدود العراقيــة اإليرانيــة ومنهــا إلى 

مطار األهواز متوجها إلى طهران.
واســتقبله هناك شخص إيراني وتوجه 
معــه إلــى إحدى الشــقق التقــى بالمتهم 

شــخصين  علــى  عرفــه  الــذي  األول 
ناصــر”  “أبــو  يدعــى  األول  إيرانييــن 
أنهمــا  وأخبــراه  علــي”  “أبــو  واآلخــر 
المســؤولين عــن التنظيــم فــي الجانــب 
اإليرانــي ومــن ثــم توجهــوا إلــى أحــد 
المناطــق للتدريــب علــى فــك وتركيــب 
 M16األســلحة )ســالح الكالشــنكوف و
اســتخدام  وكيفيــة   RBG 7و  MP5و

.)C4 متفجرات الـ
ومــن ثــم اتفــق مــع المدعــو “أبــو ناصر” 
علــى كيفية إرســال المعلومات الســرية 
وتسلم منه مبلغ 20 ألف دوالر مصروفا 
لــه؛ ولكــي يقــوم بتجنيــد آخريــن وعاد 
إلى ســلطنة عمان بنفس طريقة ســفره 

األولى عاد إلى المملكة.
ووافــق علــى االنضمــام علــى أن يكــون 
إيــران  مــن  األمــوال  اســتالم  دوره 
وتســليمها للبحرين كنــوع من التضليل 
لألجهزة األمنية، وقام بتجنيد المتهمين 
الثامــن والثالــث عشــر وســلم كل منهما 

مبلــغ 300 دينــار وأرســل أســمائهما إلى 
المدعــو “أبــو ناصر” عن طريــق اإليميل 
واتفــق معــه على تدريبهما فــي العراق، 
وسمي التنظيم بـ “أنصار اإلمام المهدي 
- البحرين” التابع لجيش اإلمام الغرض 
منــه القيــام بعمليــات عســكرية؛ بهــدف 

إسقاط النظام.
وبعــد اكتمــال المجموعــة توجهــوا إلــى 
علــى  نظريــة  تدريبــات  وتلقــوا  إيــران 
األســلحة ثم توجهوا إلى منطقة جبلية 
األســلحة  اســتخدام  علــى  للتدريــب 
الســيارة  مــن  والرمايــة  والمتفجــرات 

أثنــاء تحركهــا وأبلغوهــم بأن األســلحة 
والمتفجرات ســيتم جلبها إلى البحرين 

بالتنسيق مع مسؤولي التنظيم.
وأثنــاء تفتيــش مســكن المتهــم الســابع 
وجــود  تبيــن  عليــه  القبــض  لحظــة 
التنظيــم  يخــص  منهــا  البعــض  أوراق 
وتحتــوي علــى عبــارات مشــفرة اتفــق 
مــع المدعــو “أبــو ناصــر” علــى مدلولهــا 
مثــل “جلــب الســمك مشــترك” ويقصــد 
يعنــي  والمشــترك  الســالح  بالســمك 
السالح المشترك بينه وبين الجمهورية 
الســمك  “تخزيــن  وعبــارة  اإليرانيــة، 

وباقي المعدات”.
وكان الهدف من تلك العبارات المشفرة 
هو توفير وسائل آمنة إلدخال األسلحة 
ومــن  وتخزينهــا  للبــالد  والمتفجــرات 
ثــم اســتعمالها لتنفيذ أغــراض التنظيم 
منشــآت عســكرية  مواقــع  واســتهداف 
ومدنيــة وهــي وزارة الداخلية والدفاع 
الشــيخ  وقاعــدة  األميركيــة  والقاعــدة 
عيســى الجوية ومطار البحرين الدولي 
وحلبــة البحريــن باإلضافــة إلــى مواقــع 

أخرى لوزارات الدولة.

تأييد السجن المؤبد و15 عاما لـ 3 مدانين بخلية “جيش اإلمام”

أحمد الحمادي

“النيابة”: المتهمون تلقوا تدريبات من “الحرس الثوري”

صــرح رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة المحامــي العام المستشــار أحمــد الحمادي بــأن محكمة التمييــز أصدرت حكمهــا بتأييد أحكام الســجن المؤبد 
المقضي بها بحق اثنين من الطاعنين وتأييد حكم السجن لمدة 15 سنة ألحد الطاعنين في قضية ما يسمى “جيش اإلمام”، وكانت المحكمة الكبرى 
الجنائية قد أصدرت حكمها بتاريخ 3 نوفمبر 2013 بمعاقبة 4 متهمين بالســجن المؤبد، وبمعاقبة 6 متهمين بالســجن لمدة 15 ســنة عما أســند إليهم 
من اتهام، وببراءة 14 متهم مما أســند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فيما قضت محكمة االســتئناف العليا بتاريخ 28 مايو 2014 
بقبول استئناف المتهمين الطاعنين شكال وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بإعادة 

القضية إلى محكمة االستئناف العليا، فنظرت محكمة االستئناف الدعوى إلى أن قضت بتاريخ 4 ديسمبر 2016 بتأييد الحكم.

أحالــت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت 
إلــى  القضيــة  فــي  المتهميــن 
كشــفت  مــا  ضــوء  فــي  المحاكمــة 

عنــه التحقيقــات بأدلــة قاطعــة مــن 
جماعــة  وإدارة  بتأســيس  قيامهــم 
الغــرض منهــا الدعــوة إلــى تعطيــل 

ومنــع  والقوانيــن  الدســتور  أحــكام 
سلطات المملكة من ممارسة أعمالها 
واالعتــداء على الحقــوق والحريات 

إلــى  واالنضمــام  والخاصــة،  العامــة 
تلــك الجماعة لغــرض االعتداء على 
مواقــع  واســتهداف  األمــن  قــوات 

عســكرية وأمنيــة ومنشــآت حيويــة 
فــي  االســتقرار  لزعزعــة  بالمملكــة 
البــالد، وعملــوا في هــذا اإلطار على 
التخابــر مــع عناصر الحــرس الثوري 
بمعلومــات  وأمدوهــم  اإليرانــي 
وإحداثيــات تتعلــق بالمواقع توطئة 
لتلقــي توجيهاتهــم نحو اســتهدافها 
وقــوات األمــن، كما تلقوا من عناصر 
الحــرس الثــوري مبالــغ ماليــة مقابل 
ذلــك بينمــا تلقى بعضهــم التدريبات 
اإليرانــي  الجيــش  معســكرات  فــي 

والحــرس الثــوري وحــزب هللا علــى 
المتفجــرات  واســتعمال  تصنيــع 
الســتخدامها  الناريــة  واألســلحة 
فيمــا يكلفون بــه من نشــاط إرهابي 
وعدائي بالمملكة. ونظرت المحكمة 
أن  إلــى  القضيــة  الجنائيــة  الكبــرى 
المتهميــن  ومعاقبــة  بإدانــة  قضــت 
المدانيــن علــى النحو الســابق بيانه، 
باتــا  وصــار  اســتئنافيا،  أيــد  الــذي 
بحكــم محكمــة التمييــز الــذي صــدر 

يوم أمس.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمجلــس  العــام  األميــن  أشــاد 
األعلى للقضاء علي الكعبي باألمر 
الملكــي الســامي رقــم )20( لســنة 
بمحكمــة  رئيســا  بترقيتــه   2019
االســتئناف العليــا المدنيــة، إذ أكد 
أن الســلطة القضائيــة تحظى في 
ظل المشــروع اإلصالحــي لجاللة 
القيــادة  ودعــم  باهتمــام  الملــك 
الرشــيدة والحكيمــة، األمــر الــذي 
بالمنظومــة  االرتقــاء  فــي  ســاهم 
القضائيــة وإرســاء قواعــد الحــق 
المعاييــر  أعلــى  وفــق  والعــدل 

الدولية.

الكعبي يشيد باألمر الملكي

08local@albiladpress.com

الثالثاء
9 أبريل 2019 

الفوضى جعلت وسائل اإلعالم تتأثر وال تؤثر4 شعبان 1440
الرميحـــي: القطـــاع بحاجـــة ماســـة إلـــى جهـــود المراكـــز البحثيـــة

أكــد وزيــر شــؤون اإلعالم رئيــس مجلس أمناء معهــد البحرين للتنمية السياســية علي 
الرميحــي أن قطــاع اإلعــالم واالتصــال بحاجــة ماســة إلــى جهــود المراكــز البحثيــة 
والمؤسسات العلمية، لقيادة المؤسسات اإلعالمية بصورة هادفة وفعالة، مشيًرا إلى 
أن الفوضى اإلعالمية التي تجتاح المنطقة والعالم، أفقدت اإلعالم جزًءا أساًســا من 
دوره الحيــوي المتمثــل فــي التأثيــر، إلــى أن أصبحــت الكثيــر من وســائل اإلعــالم على 

مستوى المنطقة “تتأثر وال تؤثر”.

جاء ذلك خالل مشاركة الوزير في الصالون 
العلمــي تحــت عنــوان “اإلعالم المؤسســي: 
األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة”، والذي 
بجامعــة  العليــا  الدراســات  كليــة  نظمتــه 
معهــد  مديــر  بمشــاركة  العربــي،  الخليــج 
للشــرق األوســط وشــمال  الدولــي  الســالم 
إفريقيــا نجيب فريجي، وبحضور عدد من 
األكاديمييــن والباحثيــن والمهتمين بمجال 

اإلعالم واالتصال.

مؤسســات  وجــود  إلــى  الرميحــي  وأشــار 
وجهــات تســعى للتأثيــر علــى الــرأي العــام 
وســائل  فــي  خصوًصــا  فيــه  والتالعــب 
التواصل االجتماعي، عبر إثارة الفتن ونشر 
األكاذيــب وشــق الوحــدة فــي المجتمعــات 
وهــو  الــدول،  واســتقرار  بأمــن  والمســاس 
وااللتــزام  بالحقيقــة  مواجهتــه  يجــب  مــا 
بالمعاييــر المهنية التــي لطالما كانت منظًما 

أساًسا لعمل اإلعالم عبر التاريخ.

وشــّدد علــى أن قطــاع اإلعــالم واالتصــال 
توعيــة  مســؤولية  عاتقــه  علــى  يحمــل 
وتبنــت  بهــا،  واالرتقــاء  المجتمعــات 
وزارة شــؤون اإلعــالم جملــة مــن الخطــط 
واإلســتراتيجيات التي تســعى مــن خاللها 

اإلعــالم األساســية  إلــى تحقيــق وظائــف 
مثل اإلخبار والتثقيف باحترافية وكفاءة، 
وتســليط الضوء على قصص النجاح التي 
يزخر بها المجتمع البحريني في المجاالت 
مســؤولية  التوعيــة  أن  مؤكــًدا  كافــة، 

مشتركة يتبناها جميع أفراد المجتمع.
ودعا وزير شؤون اإلعالم مراكز الدراسات 
مســتوى  علــى  البحثيــة  والمؤسســات 
المؤسســات  مــع  التعــاون  إلــى  المنطقــة 
الوضــع  دراســة  خــالل  مــن  اإلعالميــة، 
ووضــع  الحيــوي،  القطــاع  لهــذا  الحالــي 
التــي  الالزمــة  والخطــط  االســتراتيجيات 
تعين اإلعالم على تحقيق أهدافه وصناعة 
الــرأي العــام المتــزن الــذي يتبنــى الخطاب 
المعتــدل الجامع، ويرســم مســتقبال أفضل 

لدول وشعوب المنطقة.

المنامة - بنا

علي الكعبي

الرميحي مشاركا في الصالون العلمي

عباس إبراهيم

ــي مــعــســكــرات الــجــيــش اإليـــرانـــي والــحــرس الــثــوري وحـــزب اهلل ــات ف ــب ــدري تــلــقــوا ت
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وجــد كثيــرون فــي مبــادرة التقاعــد االختيــاري فرصة مــن األجــدى اقتناصها 
للفــكاك مــن أســر الوظيفــة وعبوديتهــا، وكنــت شــخصيا أتمنى لــو أّن األغلبية 
ممــن تركــوا وظائفهم لو أنهم أجروا دراســة للمســتقبل، ذلك أن نســبة ليســت 
قليلة بينهم مكبلة بالتزامات عائلية أو لدى جهات أخرى كاألقساط الشهرية. 
ال أظّن أّن المتقاعدين الجدد فكروا في اإلقدام على مشروع صغير يعوضهم 
عــن الفــارق بين رواتبهم الســابقة وما يتقاضونه بعد اإلحالــة إلى التقاعد، إّن 
مكافــأة نهايــة الخدمــة لن تكون كافية ألي مشــروع مهما كان متناهي الصغر، 
صحيــح أّن الكثيريــن وخصوصــا مــن الخريجيــن العاطليــن بــادروا بالمغامرة 
بفتح مشاريع صغيرة وكان الحظ حليف البعض منهم بينما كان الفشل مصير 

اآلخرين.
المالحظــة الجديــرة بالتأمــل فــي ســياق معالجتنا أو باألصح التســاؤل يتعلق 
بالخارجين من الوظيفة هم من الموظفين ذوي الدرجات الدنيا أو المتوسطة 
بينما من يشغلون الوظائف العليا كالمدراء بقوا في مواقعهم، علما أّن هؤالء 
يحتلون الوظيفة لعقود طويلة، وكنا نفضل لو أن التقاعد االختياري شــملهم 
إلتاحة الفرصة للدماء الجديدة من الشباب ألخذ فرصتهم وإضفاء الحيوية، 
وألّن الطاقــات الشــبابية تملــك المؤهــالت الكافيــة إلدارة كل المواقــع وهو ما 
يفتقــده القابعــون فــي وظائفهــم لعقود طويلة حتى ســاد تصور لــدى الجميع 
بأّن هذه الوظائف تحولت إلى أشبه باألمالك الخاصة ومحرم االقتراب منها، 
والمعضلة الكبرى أن المحفزات التي انطوى عليها مشروع التقاعد االختياري 

ال يبدو أّنها كانت كافية لهم لترك الوظيفة. 

وإذا كانت هناك إيجابيات للتقاعد االختياري دفعت اآلالف لالنعتاق  «
من الوظيفة وهي حقيقة مؤكدة، ففي ذات الوقت هناك مؤشرات 

سلبية وخطيرة أهمها أّن األغلبية لم تزل في عنفوان عطائها وإبداعها 
وبالتالي فإّن هذه الكفاءات ستشكل خسارة للوطن. وإذا لم يرد في 

أذهان األغلبية أي مشروع - كما أسلفت اإلشارة - فانّه ليس منطقيا وال 
مقبوال أن يكون همهم األوحد منصرفا إلى “الراحة” أو ما يصفه البعض 
بالحرية. إّن الوصف األدق لما هم مقبلون عليه هو حياة البالدة والفراغ 

وما تفضي إليه من أمراض كاالكتئاب وغيره.

لماذا ال يتقاعد هؤالء؟

حال األمة العربية
في كل عام يقف اإلنسان العربي متأمال حال أمته العربية، فحالها يتغير 
من عام آلخر، تغيًرا سلبًيا، تغيًرا لصالح أعداء أمته، ولصالح أعراب هذه 
األمة الذين ال تهمهم إال مصالحهم السياســية والشــخصية، فالفكر العربي 
ومناضلوه الذين ناضلوا في سبيله ومن أجل أمتهم مازالوا يتخذون من 
مبادئهــم منهًجــا ومــن تاريخ أمتهــم خندًقا، فالمســتقبل العربــي دماميكه 
الحــق ورؤاه النصــر وأراضيــه التــي اغتصبــت مــن الُمحتليــن عائــدة إلــى 

ترابها العربي.
إن ديــدن أي فكــر وأيــة أمة هو النهوض واالنبعــاث، فالفكر هو روح األمة 
التــي ترتــوي منــه لتحقيــق أهدافهــا ومجدهــا، وأثبــت فكــر األمــة صحــة 
أهدافه ونقاء مبادئه وأصالة إنسانه الذي يمتد تاريخه عبر آالف السنين 
من العطاء والبذل والتضحيات. اســتطاع أن ُيقاوم بمنعته وعزة حاملي 
رســالة األمــة أن يبقــى شــامًخا ومنيًعــا ضــد كل التحديــات والعواصــف 
التــي هبــت علــى هــذه األمــة مــن شــرقها وغربها، ونحــن في عــام 2019م 
مــازال التآمــر ينهش أمتنا، يرتــوي من ثرواتها وُيجند طائفييها وُســراقها 
الجتثــاث مــا تبقى لهــذه األمة من وجود، يزرع الفتنــة الدينية والمذهبية 
بتجزئة األرض، وُيشــوه معالم فكرها العربي وُيدنس تاريخها بالشــعوبية 

والطائفيــة بعيــًدا عــن التســامح والتعايــش مــع اآلخر، فالذيــن وقفوا ضد 
أمتهــم اتــكأوا علــى وســادة ديمقراطيــة الغــرب، واعتقــدوا بســحر جنــة 
الشــعوبيين الُمحرقــة، واصطفــوا فــي ربيــع دمر مــا بقَي لدينا مــن عروبة، 

ر على ما بقَي لنا من دين. وكبَّ
حــال أمتنــا العربية يســير إلى األســوأ، وقممنا العربية تجتمــع من أجل ما 
ال يمكــن إنقــاذه مــن تراب وبشــر هذه األمة، معارك طاحنــة ليس من أجل 
أرضنا وشعبنا، معارك تفرقنا وتقتل بعضنا، معارك تهزمنا وتنصر أعداءنا، 
معارك تحرق تاريخنا وأرضنا التي عقمت إنتاج الخبز وأودت باألنعام فال 

نستفيُد منها حليًبا وال لحًما فأمست ِعظاًما كحال أمتنا.

أصاب الدعاء )اللهم اجعل هذا البلد آمنا( لكن ضاع طريقنا في الدعاء،  «
فخرج الكالم من دون اإليمان، فغادرنا اإليمان عندما نسينا أننا أصحاب 

حق وأننا أصحاب رسالة وآمنا بضعفنا وغلبة عدونا علينا. ِلَنعد ولو 
قليال إلى تاريخنا العربي لنعرف لماذا انتصرنا باألمس ولماذا انهزمنا 
اليوم، فالتاريخ ال يعود وال يتغير، ولكن األمل الُمشرق يتحقق لنا مع 

تجدد الذكرى، وإذا تمسكنا برسالتنا وآمنا بحقنا وحق أرضنا. هذه حالنا 
وحال أمتنا.
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 حضارة متكاملة 
من الديمقراطية

الجــو الديمقراطــي الحقيقــي هــو الرئة التــي تتنفس منها قــوى اإلبداع، 
ومــع الديمقراطية تخلــق الحضارات المبدعة، وتكويــن هذه الحضارات 
المبدعة يفترض أوال وقبل كل شيء العناية بالعنصر اإلنساني وإفساح 
المجــال لــه كي يعطــي كامل مداه ويطلق شــامل طاقاته، وهــذه العناية 
بالعنصر اإلنســاني تتطلب أول ما تتطلب جوا ديمقراطيا ييســر التفتح 
واالزدهار، والبحرين في العهد اإلصالحي لســيدي جاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، فتحت باب 
الحريــات علــى مصراعيــه حتى أصبحــت الديمقراطيــة البحرينية مثاال 
يحتــذى بــه، فمجــال التفكيــر والتعبيــر واالعتقــاد بلــغ أقصى مــدى، لكن 
مازالــت هنــاك “فئــة” مــن الحاقديــن علــى الوطــن تثرثــر فــي الفضائيات 
الجــو  أن  وكذبــا  زورا  وتدعــي  المفزعــة  الســوداء  بأفواههــا  العفنــة 
الديمقراطــي فــي البحرين مخنوق وال يســمح بتبادل األفــكار في النور، 
وهؤالء “الخونة” وبأنفســهم كانوا يكتبون بمداد الحريات ويعبرون عن 
أنفســهم فــي األعمــدة والمقــاالت واألخبــار بشــكل مســتقل وتفكيــر حر، 
وحتــى عندمــا مارســوا حرية الكتابة بــدون “التزام ووطنيــة” لم يقترب 

أحد منهم ويمنعهم.
هــؤالء عندمــا كانــوا على أرض الحريــات والديمقراطيــة البحرين، كانوا 
يدعــون تضييــق الخنــاق عليهــم وقمعهــم فــي الوقــت الــذي كانــوا فيــه 
يكتبون كل يوم في إعالمهم ويقيمون معسكرات من الفبركة والخطب 
واألخبــار، واليــوم نقلــوا أكاذيبهــم إلــى حيث يعيشــون في مســتودعات 
الحضيض بالشوارع األوروبية، أو في المدن اإليرانية القبيحة المتعفنة، 
نمــاذج بشــرية مريضــة بمختلــف المفاهيــم واألفــكار ولديهــا االســتعداد 
الكامــل لبيــع الذمــة والوطنيــة ومعروفــة باألســاليب الشــاذة والمشــينة، 
فأفعالهــم تســبق أقوالهــم لكن في خيانــة الوطن واالرتبــاط بالتنظيمات 

المعادية. 

لقد بلغت البحرين يا أغبياء أعلى مراتب الديمقراطية واالرتقاء إلى  «
الحرية الفكرية والروحية، وبلدنا ليس مثقال بالقيود مثل بقية الدول 

التي تؤويكم، فأنتم هناك تعيشون بدون ديمقراطية، بل تعيشون الزيف 
والخداع ومبدأ الحرية معدوم تماما وال نريد أن نسترسل في مناقشة 

موضوع مفروغ منه، البحرين حضارة متكاملة من الديمقراطية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq@carinter.org 

مؤامرة الربيع العربي... 
كذبة مقاومة إسرائيل

حتى ال نكون غير منصفين في اتهامنا ألعدائنا أبناء العمومة الشعوبيين الجدد، أي 
الكســرويين الفرس والطورانيين في تدميرهم األمة العربية اإلســالمية، واحتالل 
اإلنسان العربي بعد أن تدمر هويته العربية اإلسالمية، مقابل أن تسوق فيه عظمة 
وقــوة اإلنســان الكســروي الفارســي واإلنســان الطورانــي، نقــول حتــى ال نكون غير 
منصفين، إن ما فعله الطورانيون والكســرويون الفرس باألمة العربية بعد مؤامرة 
القرن المســماة بالربيع العربي، أثبت بما ال يدع مجاال للشــك أنهم يســعون لالنتقام 
مــن اإلنســان العربــي المســلم، ألنهــم يحملــون حقــدا دفينــا عليــه، وألنهم يشــعرون 
بالنقــص العرقــي والعنصري من العرب المســلمين، الذين مرغــوا أنوف آباء وأجداد 

هؤالء، والذين كانوا مجوسا ووثنيين، وقام العرب المسلمون بإدخالهم اإلسالم.
هــذه حقيقــة نراهــا بأعيننــا، فحينمــا يتفاخــر الكســرويون الفــرس باحتاللهــم أربع 
عواصــم عربيــة، وليــس طبعا بهزيمتهم إســرائيل واحتاللهم تل أبيــب، فإن معنى 
هــذا شــيئا واحــدا هــو أن االنتصــار علــى العــرب المســلمين واحتــالل بلدانهــم هــو 
جوهــر مــا جــاءت به هذه الثــورة الخمينيــة القذرة، أمــا الطورانيون الذين ســهلوا 
احتــالل فلســطين ومكنــوا اليهــود مــن الســيطرة علــى مفاصــل الرجــل الموبــوء، 
ليقوموا بالتســلل إلى فلســطين ويحتلوها، فعالقتهم مع إسرائيل واضحة وضوح 
الشــمس، والرحالت العشــر اليومية بينهم وبين إســرائيل على متن تلك الخطوط 

الجوية واضحة، والتعاون العسكري بينهم واضح تماما، لهذا فإن السيسي العربي 
واألميــر محمــد بن ســلمان العربي والشــيخ محمــد بن زايد هم خــط المقاومة ضد 
الطورانييــن والكســرويين الفــرس بزعامــة مســيلمة طورانيا والمنافــق الطوراني، 
فهؤالء العرب هم من وقف ضد المشروع الطوراني القذر إلعادة االحتالل لألرض 
العربية اإلســالمية، لهذا فإن الطورانيين والكســرويين ينظرون للقاهرة وأبوظبي 

والرياض بأنها العدو األول وليست إسرائيل.

إن احتالل العالم العربي اإلسالمي، كان الهدف والحلم األول لكل من  «
الكسرويين الفرس والطورانيين وليس تدمير إسرائيل، فالتصريحات التي 
كان يطلقها هؤالء منذ بدء الثورة الخمينية القذرة بحرق إسرائيل، أحرقتنا 

نحن بأربع عواصم محتلة، وتجنيد 200 ألف عميل وخائن كما صرحوا مؤخرا، 
أما الطورانيون بزعامة المنافق الطوراني، فقد مألوا الدنيا صراخا وتهديدا ضد 

إسرائيل، لكن لم يطلق أحد رصاصة واحدة على إسرائيل، ولم يقدم شهيدا 
طورانيا واحدا مقابل آالف من الشهداء العرب، لكنه بدال من ذلك استهدف 

مصر واإلمارات والسعودية، ألنهم وقفوا ضده وأفشلوا مؤامرة الربيع العربي 
الملعونة، بمشاركة الكسرويين الفرس وإدارة أوباما ودعم السياسة القطرية 

واإلخوان المسلمين. وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

كانــت المجــزرة الوحشــية التي قام بها أحد غــالة المتطرفين ضد مصلين أبرياء 
عزل في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا خالل الشهر الماضي والتي أودت 
بحياة 50 شــخًصا كافية بأن تضع هذا البلد في خانة البلدان ســيئة الســمعة لوال 
اإلدارة اإلنســانية لهذه األزمة من قبل رئيســة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، 
والتــي اســتطاعت تحويــل الكثيــر مــن األنظــار وإضعــاف التركيــز علــى فداحــة 
الجريمة بالحديث عن حســن اإلدارة والتعامل مع األزمة بحس مســؤول ورؤية 

شاملة لجميع أبناء المجتمع النيوزيلندي دون تفرقة.
استطاعت جاسيندا بسلوكيات بسيطة - من بينها ذهابها لتعزية أهالي الضحايا 
وإعالنهــا رفــع األذان والوقــوف دقيقتــْي صمــت فــي ذكــرى مــرور أســبوع علــى 
المجــزرة المروعة ببالدها وجســدت بصدق صورا مختلفــة وراقية من التعاطف 
ومشــاعر التضامن مع مســلمي نيوزيلندا - أن تحظى بإشــادة الدول اإلســالمية 

وتخفيف سخط شعوبها جراء هذه المجزرة التي تقشعر لها األبدان.
فقــد كان مــن الواضــح أنها تعاملــت حرصا على بلدها ولم تكن تســعى لنيل رضا 
آخريــن خــارج حــدود أرضهــا، إال أن صدقهــا ونبلها جعلها تحقق مــن األهداف ما 
يفوق توقعاتها، فعندما ســئلت عن أســباب ارتدائها الحجاب خالل تعزية أهالي 
الضحايــا وطمأنتهــم، قالــت أرديــرن إنها فعلت ذلك دون التفكيــر كثيرا في األمر 
وإنها لم تكن تتصور أن ارتداءها الحجاب ســيبث في نفوســهم كل هذا الشــعور 

باألمان.

أما النقطة األهم في حديث جاسيندا فهي تأكيدها أن بث األمان في  «
نفوس الناس مسؤولية تقع على عاتقها، مشيرة إلى أنها تتألم بشدة 

عندما يشعر الناس بعدم األمان وتكون هي المسؤولة عن استعادة هذا 
الشعور. هنا درس مهم لكل دولة تسعى للحفاظ على سمعتها سواء 
بين أبنائها أو في محيطها الدولي، فالسمعة الحقيقية هي التي تبنى 
على شعور الجميع داخل الدولة باألمن، فهنا سيتحول الجميع لجنود 
مدافعين عن دولتهم مهما حدث من أزمات ومشكالت، حيث ال تخلو 

الحياة منها ولكن المهم هو أن يكون هناك شعور باألمن بمفهومه 
الشامل الذي يجعل اإلنسان مطمئنا في معيشته ومسكنه وبين أهله.

جاسيندا وسمعة نيوزيلندا

عطا الشعراوي

Ata2928 
@gmail.com
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العالميــة األســواق  نحــو  للتجــار  فرصــة  المركــز  الســلوم: 

24 شركة استفادت من “صادرات البحرين”

أكد مدير “مركز صادرات البحرين” محمد أحمدي أن هناك نحو 24 شركة بحرينية قد استفادت من خدمات  المركز الذي فتح أبوابه في نوفمبر الماضي حتى اآلن، مشيرا إلى أن الهدف 
األســاس من المركز، يتمثل  في الترويج  لفكرة التصدير، والتســهيل على الشــركات الصغيرة البحرينية لدخول أســواق جديدة وتوســيع دائرة أعمالها، مع “أكبر  ضمان” ممكن لحماية 

أعمال هذه الشركات عند الممارسات التصديرية األولى .   

في  المؤسسات  مــن   %  90 نحو  أن   وبــّيــن 
الصغر  متناهية  مــؤســســات  هــي  البحرين 
وصغيرة  ومتوسطة، وأن تركيز   ”صادرات” 
فـــي هـــذه الــمــرحــلــة عــلــى الــشــركــات “غــيــر 
الطرق  إلى  إرشادها  يتم  بحيث  المصدرة” 
وكيفية  للتسويق  والــتــصــديــر  الصحيحة 
التواجد بشكل فعال في األسواق اإلقليمية 

والدولية. 
نظمتها  التي  العمل  ورشة  ذلك خالل   جاء 
جمعية البحرين لتنمية  المؤسسات الصغيرة 
مركز   ”صــادرات  مع  بالتعاون  والمتوسطة 
نحو  “مــعــا  عــنــوان  تحت  مــؤخــرا  البحرين” 
رئيس قسم  والتي قدمها  أسواق جديدة”، 
حسن  الــصــادرات،  في  والترويج   التسويق 
“بروسكاي  حاضنة  مقر  في  وذلــك  ياسين، 
تجارة  غرفة  في  مبنى  واألعــمــال”  لإلعالم 

 وصناعة البحرين.  
التي  الــخــدمــات  أبـــرز  إلــى  وتــطــرق ياسين 
للفئات  البحرين”  “صـــادرات  مركز  يقدمها 
 المستهدفة  كخدمة تمويل الصادرات، وهي 
خدمة مصممة لتوفير تمويل قصير المدى 
للمؤسسات؛  بغرض اقتناص فرص التجارة 
بنك  مع  بالتعاون  العالمي،  والنمو   الدولية 
للتنمية،  البحرين  اإلسالمي  وبنك  البحرين 
تمويلية  لصفقات  حــلــول  لتوفير  إضــافــة 
وعقود التصدير بنسب تنافسية، مشيرا إلى 
أن خدمات المركز غير مسبوقة على صعيد 

السوق التجاري  البحريني. 

تأمين الصادرات في البحرين

ــادرات الــبــحــريــن بــالــشــراكــة مع  ــ ويــقــدم صـ
ــمــؤســســة الــعــربــيــة؛ لــضــمــان االســتــثــمــار  ال
أول خدمة  “ضــمــان”  الـــصـــادرات  وائــتــمــان 
 مــن  نــوعــهــا فــي مــجــال تــأمــيــن الـــصـــادرات 
حماية  الخدمة  هــذه  وتوفر  البحرين،  في 
للمصدريين البحرينيين في حال عدم  سداد 
بسبب  ترتفع  قد  التي  والمخاطر   المدين، 
ويقلل  الــدولــيــة.  المعامالت  فــي  المشاركة 
من  مخاطر  الــصــادرات  ائتمان  تأمين  حل 

بتأكيد  الــمــصــّدر  تـــزود  ــدفــع، حيث  ال  عــدم 
مشروط بأن الدفع سيصبح ساري المفعول 
في حالة عدم تمكن المشتري  األجنبي  من 
بتسديد  “ضمان”  تقوم  عليه  وبناًء  السداد، 
عن  التخلف  حــالــة  فــي  المبلغ  مــن   %  90
السداد، وتقوم صادرات  البحرين  بدعم 80 

% من سعر قسط التأمين  . 
الواعدة في  الفرص  إلى  الورشة  وتطرقت 
التجارة الدولية التي تستهدف المؤسسات 

فــي  التوسع،  والــراغــبــة  الساعية  للتصدير 
على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل 
من  تكون  وأن  البحرين،  في  نشط  تجاري 
فــئــة الــمــؤســســات  الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
تحقق  عوائد  بأن  المعتمد  التعريف  حسب 
ال تتجاوز 3 ماليين دينار أو عدد عمالة ال 
 يتجاوز 100 عامل وبأال تقل نسبة  المحتوى 
ــمــؤســســات  ــذه ال ــ ــع مــحــلــيــا فــــي هـ ــمــصــن  ال

عن 30   %  . 

 تمويل يصل إلى مليون  دينار

ــيـــح الـــمـــركـــز لـــلـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة  ــتـ ويـ
والــمــتــوســطــة االســتــفــادة مــن خــدمــة تمويل 
الــذي يساعد  على  اقتناص فرص  الــصــادرات 
ــيــة وزيــــادة نــمــوهــا فــي األســـواق  أعــمــال دول
البحرين  ــادرات  صــ سيقوم  حيث  العالمية، 
بتوفير خدمة  مع  البنوك  الشريكة  وبالتعاون 
للغاية،  تنافسية  بــأربــاح  الـــصـــادرات  تمويل 
من  المصدرين  متطلبات  التمويل  ويغطي 
خالل  منحهم  السيولة الالزمة لتغطية تكاليف 
عــمــلــيــات الــتــصــديــر. وتــشــمــل خــدمــة تمويل 
مليون  ديــنــار،  ــى  إل يصل  تمويل  الـــصـــادرات 
وسقف دعم يصل إلى 70 % من معدل الربح 
إلى  إضافة   ،%  9.5 بنسبة  المحدد  السنوي 

دعم 50 %  من  رسوم اإلدارة . 
البحرين  جمعية  رئــيــس  ــرب  أعـ جــانــبــه،  مــن 
والمتوسطة،  الصغيرة  الــمــؤســســات  لتنمية 
ــن شــكــره  الـــنـــائـــب أحـــمـــد صـــبـــاح الـــســـلـــوم عـ
الجمعية  لتعاون مركز صــادرات مع   وتقديره 
إلى نشر  التي تهدف  في تنظيم ورش كهذه 
الــالزمــة  للتصدير  ــراءات  ــ الــوعــي  حــول اإلجـ
الشركات  لحاجة  نظرا  اإلقليمية؛  لــأســواق 
الــدولــيــة،  الــســوق  الــتــوســع فــي  إلــى   المحلية 
ما  تنويع  االقتصاد  فــي  المساهمة  وألهمية 
البحرينية  ــدى  المؤسسات  ل التنافس  يــعــزز 
المركز  أن  مــؤكــدا   والــمــتــوســطــة،  الــصــغــيــرة 
في  التجار  أمــام  فرصة  حقيقية  هــو  عموما 
البحرين لدخول األسواق اإلقليمية والعالمية. 

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

المتحدثون في ورشة العمل

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

تمت  بأنه  المركزي  البحرين  مصرف  أعلن 
ISIN BH�(  1751 رقــم ــدار  اإلصــ  تغطية 

الــخــزانــة  أذونــــــات  مـــن   )00097HZB85
الحكومية األسبوعية.

دينار  مليون   70 اإلصـــدار  هــذا  قيمة  تبلغ 
ــا تــبــدأ فـــــي 10  لــفــتــرة اســتــحــقــاق 91 يــوًم
 ،2019 أبريل 2019 وتنتهي في 10 يوليو 
 % 3.62 كما بلغ معدل سعر الفائدة عليها 
لــإلصــدار   %  3.75 الــفــائــدة  بسعر  مــقــارنــة 
السابق بتاريخ 3 أبريل 2019. وبلغ معدل 
أقل  قبول  وتــم   %  99.094 الخصم  سعر 
سعر للمشاركة بواقع 99.087 % علًما بأنه 
كما   .% 269 بنسبة  اإلصــدار  تغطية  تمت 
بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

9 أبريل 2019 الثالثاء
4 شعبان 1440

أعلــن مجلــس دول آســيان - البحريــن عــن إقامــة فعاليــة حــول فــرص األعمــال 
التجاريــة فــي فيتنــام وذلــك فــي 14 من الشــهر الجــاري. وتقــام الفعاليــة المقرر 
عقدهــا فــي قاعــة المجلــس فــي مبنــى غرفة تجــارة وصناعــة البحريــن بحضور 

المستشار التجاري في سفارة فيتنام لدى السعودية فام ترونج نجيا.

ــلـــس رجــــــــال األعــــمــــال  ــجـ ــمـ ودعــــــــا الـ
الــبــحــريــنــيــيــن لــحــضــور الــفــعــالــيــة التي 
تــهــدف لــلــتــعــرف عــلــى فـــرص األعــمــال 
الــتــجــاريــة فـــي فــيــتــنــام، وفـــتـــح بــاب 
الحضور.  أمام  واالستفسارات  األسئلة 
ويتطلع المجلس الذي يتكون بعضويته 
إندونيسيا،   ( آسيوية  دول  عشرة  من 
ميانمار،  بــرونــاي،  سنغافورة،  ماليزيا، 
تايلند، كمبوديا، الوس، فيتنام، الفلبين( 

لتعزيز العالقات التجارية مع فيتنام. 
تقام  فعالية  أول  الفعالية  هذه  وتعتبر 
األعمال  فــرص  تستعرض  المملكة  في 
ــهــدف تــعــزيــز الــعــالقــات  فـــي فــيــتــنــام ب

التجارية بين البلدين. 
ــًدا مـــن الــمــجــلــس -الـــذي  ــ يــذكــر أن وفـ
دعيج  الشيخ  ــه  إدارتـ مجلس  يــتــرأس 

بـــن عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل خــلــيــفــة - 
قــد قـــام فــي مــايــو 2018 بــزيــارة إلــى 
قدم عرض حول فرص  فيتنام، حيث 
األعمال التجارية مع البحرين في أهم 
العاصمة  سيما  ال  االقــتــصــاديــة  الــمــدن 
أخــرى، حيث  هانوي ومدن  الفيتنامية 
حضر كل فعالية ما يقارب 150 شخًصا 

من مجتمع األعمال في فيتنام.

“آسيان - البحرين” يستعرض الفرص في فيتنام

يوجد في البحرين اهتمام كبير بتقنية الذكاء االصطناعي نظًرا ألهميته في الولوج لعصر 
غير  التقنية  لعالم  الجميع  وستأخذ  العالم  معالم  ستغير  التي  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
المحدود في اإلبداع والحدود. وفي خضم الثورة الصناعية الرابعة الجديدة ظهر الذكاء 
االصطناعي، حيث من المتوقع أن يكون لآللة “الماكينة” دور كبير في تنفيذ العديد من 
المهام الحساسة مع البشر أو نيابة عن البشر. ومن هنا، أتت تسمية “الذكاء االصطناعي” 
ا سيحل محل الذكاء البشري الطبيعي وليس االصطناعي. ألن ذكاء اآللة المبرمجة تقنيًّ

 إن االهتمام الكبير الذي يجده الذكاء االصطناعي، ليس في البحرين فحسب، وإنما يعم 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أصدر  وقد  له.  الجميع  لطبيعته وحاجة  قاطبة  العالم 
ا للحكومة الفيدرالية بتطوير الذكاء االصطناعي من خالل تكثيف العمل على  أمًرا رئاسيًّ
وضع الخطط المتكاملة وتحفيز البحوث األساسية المتعلقة بنشاط الذكاء االصطناعي.

  إن تقنية الذكاء االصطناعي ستغطي كل العالم شئنا أم أبينا، لذا تظهر الحاجة للتكاتف 
تعرف  ال  قد  والتي  “اآللــة”،  الجديد  المنافس  لمقابلة  وتأهيلها  البشرية  إلعــداد  الدولي 
البرمجة. ونتطلع في  للتصرف خارج  لعدم إحساسها وعدم مقدرتها  الشريف  التنافس 
لكيفية  الضرورية  والتوجيهات  للتشريعات  المختصة  الجهات  إلصدار  بشغف  البحرين 
االستفادة من تطبيق هذه التقنية وكسب ودها والسيطرة عليها للحصول على الفوائد 
بعيًدا عن السلبيات. نحتاج في البحرين أيًضا لفتح أبوابنا للتعاون الفني والمهني ووضع 
اليد مع العالم المتطور وذلك بغرض االستفادة منهم ومن حيث انتهوا في هذا المجال 
التقنية  التطورات  بكل  تهتم  ظلت  والمملكة  البشرية.  لمستقبل  االستراتيجي  الحيوي 
وتسخيرها بما يعود بالفائدة علي جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص وكل أصحاب 
الذكاء االصطناعي والعمل على  تقنية  المزيد الستقطاب وتطويع  العالقة، وعلينا بذل 
برمجته ليكون كسًبا جديًدا في تطوير البحرين وتمكينها من ارتياد أعلى المراتب في 

كل مجاالت التقنية.

د. عبد القادر ورسمه تقنين الذكاء االصطناعي بالبحرين

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

المنامة - جمعية المصارف

تنظــم جمعيــة مصــارف البحريــن “الملتقى الحــواري المفتــوح 2019” تحت 
رعايــة  محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي، رشــيد المعراج وذلــك يوم 21 

ابريل الجاري، في فندق جميرا رويال سراي بضاحية السيف.

وأوضحت الجمعية أن هذا الملتقى 
الـــحـــواري الــثــانــي مــن نــوعــه يجمع 
في  المصرفية  المؤسسات  مختلف 
ــار حرص  الــبــحــريــن، ويــأتــي فــي إطـ
الجمعية الدائم على تعزيز التواصل 
مـــع مــخــتــلــف الــمــعــنــيــيــن بــالــقــطــاع 
مــن مؤسسات  والــمــصــرفــي  الــمــالــي 
التنمية  ومجلس  ومصرفية،  مالية 
ــاعــة  ــصــن ــاديــــة وغــــرفــــة ال ــتــــصــ االقــ
للتشاور  والــتــجــارة وغــيــرهــا، وذلـــك 
وتبادل األفكار واآلراء حول الفرص 
ــام الــقــطــاع الــمــالــي  والــتــحــديــات أمــ

والمصرفي ككل.
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأكــد   
يوسف،  عــدنــان  البحرين،  مــصــارف 
أهمية هذا الملتقى الذي يأتي تزامًنا 
 100 بمرور  البحرين  احتفاالت  مع 
عام على تأسيس القطاع المصرفي 
فيها، مشيًدا بما يبذله جميع الشركاء 
من جهود من أجل تعزيز ريادة هذا 
الناتج  في  مساهمته  ورفــع  القطاع 
ــادة قــدرتــه  ــ الــمــحــلــي اإلجــمــالــي وزيـ
التقنيات  وتــوظــيــف  االبــتــكــار  عــلــى 
الحديثة وخلق فرص العمل النوعية 

للمواطنين.
قادة وكوادر  وأشاد يوسف بحرص 
القطاع المصرفي في البحرين على 
جنب  إلــى  جنًبا  الجمعية  مع  العمل 

من أجل تعزيز أداء الجمعية كمظلة 
لــجــمــيــع الـــمـــؤســـســـات الــمــصــرفــيــة، 
بين  فاعل  كممثل  دورهــا  وتكريس 
البحرين  ومصرف  المؤسسات  تلك 

المركزي.
من  أيًضا  فرصة  الملتقى  أن  وأكــد   
مــصــارف  جمعية  دور  تــعــزيــز  أجـــل 
جميًعا  تجمعنا  كمنصة  الــبــحــريــن 
والخبرات  التجارب  تبادل  أجل  من 
في  الــمــشــاركــة  على  العمل  وكــذلــك 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  رؤى  تــحــقــيــق 
الــمــمــلــكــة، ومــنــاقــشــة االحــتــيــاجــات 
الــدقــيــقــة لــلــقــطــاع الــمــصــرفــي على 
ــتــدريــب  ــقــــدرات وال ــ صــعــيــد بــنــاء ال
واألبــــــحــــــاث واقــــــتــــــراح تــحــديــث 

التشريعات وغيرها.

عدنان يوسف

ــزي” ــرك ــم “ال مــحــافــظ  بــرعــايــة   ”2019 الـــحـــواري  “الــمــلــتــقــى  تنظم 

“المصارف” تناقش الفرص والتحديات بالقطاع

ورشة العمل بعنوان “معا نحو أسواق جديدة”

المشاركون في ورشة العمل

2.2 % ارتفاع عدد الموظفات البحرينيات بالقطاع المالي
ـــا 2017 ـــرة ذاته ـــة بالفت ـــام 2018 مقارن ـــة الع ـــي نهاي ف

بلــغ العــدد اإلجمالــي للعامليــن في القطاع المالــي 14148 موظًفا في نهاية عام 2018 مقابــل 14093 موظًفا في نهاية عام 
2017 أي بزيادة تعادل 55 وظيفة، وذلك حســب المســح الســنوي الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي. وشــهد القطاع 
المالي غير المصرفي ويضم )شركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل وسماسرة أسواق رأس المال وغيرها 
مــن الشــركات غيــر المصرفيــة( ارتفاًعــا فــي عدد الوظائف بلغ 109 وظائــف حيث بلغ عدد الوظائف فــي القطاع 6303 في 

نهاية عام 2018 مقابل 6194 في نهاية عام 2017.

المساندة  الــخــدمــات  قطاع  شهد  كما   
 452 مــن  العاملين  عـــدد  فــي  ارتــفــاعــًا 
 466 ــــى  إل  2017 نــهــايــة  فـــي  ــا  مــوظــًف

موظًفا في نهاية عام 2018.
من جهة أخرى، انخفض عدد العاملين 
7447 موظًفا  في قطاع المصارف من 
في نهاية عام 2017 إلى 7379 موظًفا 

في نهاية عام 2018. 
وحــســب المسح الــســنــوي الـــذي أجــراه 
المصرف المركزي فقد بلغ عدد العمالة 
المالية  الخدمات  البحرينية في قطاع 

إجمالي  مــن   %  65.6( مــوظــًفــا   9285
 2017 العام  في  القطاع(  في  العاملين 
مقارنة  وظيفة   37 قــدرهــا  بــزيــادة  أي 
المرأة  نسبة  بلغت  وقد  السابق.  بالعام 
العاملة  القوى  إجمالي  من  البحرينية 
 % 39.0 المالي  القطاع  البحرينية في 
عام  38.0 % في  بلغت  بنسبة  مقارنة 

.2017

3621 موظفة بالقطاع المالي

ــات  ــفـ ــمـــوظـ ــي عــــــدد الـ ــ ــال ــ ــم شـــهـــد إجــ

ــعــامــالت فــي الــقــطــاع  الــبــحــريــنــيــات ال
أو  وظيفة   79 بمقدار  ارتفاًعا  المالي 
السابق،  بالعام  مقارنة   %  2.2 بنسبة 
حيث بلغ عدد الموظفات البحرينيات 
 2018 عــام  نهاية  فــي  موظفة   3621
 .2017 عام  في  موظفة   3542 مقابل 
البحرينية  الـــمـــرأة  نــســبــة  بــلــغــت  كــمــا 
 % 33.2 إداريــة  مناصب  تشغل  التي 
التي  اإلداريـــة  المناصب  إجمالي  مــن 
في  الــعــامــلــيــن  الــبــحــريــنــيــيــن  يشغلها 
 ،2018 عــام  نهاية  في  المالي  القطاع 

في  عليه  كانت  مما  أعلى  نسبة  وهي 
 %  32.2 سجلت  حيث  السابق  العام 

في نهاية عام 2017.
وقــــد بــلــغ عــــدد الــبــحــريــنــيــيــن )ذكــــور 
ــن يـــشـــغـــلـــون مــنــاصــب  ــ ــذي ــ وإنـــــــــاث( ال

العامين،  )المدراء  وتشمل  عليا  إداريــة 
والمدراء  المدراء  التنفيذيين،  المدراء 
المساعدين( 3156 في نهاية عام 2018، 
كما بلغ عدد البحرينيين الذين يشغلون 
وظائف إشرافية 1839 في نفس العام.

للبحرينيين الذين يشغلون  أما بالنسبة 
مناصب في مجالس إدارات المؤسسات 
)47 % من  409 عضو  بلغ  فقد  المالية 
 377 منهم  الـــذكـــور  شــكــل  اإلجــمــالــي(، 

واإلناث 32 عضو مجلس إدارة.

المنامة - المصرف المركزي



الماليــة  إتــش  تقيــم مجموعــة جــي إف 
مؤتمــر وجوائز كبار الرؤســاء التنفيذيين 
وســبا  قصــر  فــي   2019 أبريــل   11 يــوم 
مجلــس  مــن  بدعــم  بالبحريــن،  العريــن 
البحريــن للتنميــة االقتصادية، وفي إطار 
تعزيــز  إلــى  الراميــة  المجموعــة  جهــود 
اســم المملكــة كجهــة مثاليــة لالســتثمار 
واألعمــال والترفيــه. وستشــهد الفعاليــة 
الرؤســاء  مــن   500 مــن  أكثــر  مشــاركة 

التنفيذيين ورواد األعمال بالمنطقة.  
الرؤســاء  كبــار  وجوائــز  مؤتمــر  تأســس 
التنفيذييــن مــن جانــب “ميديا كويســت” 
فــي دبــي، حيــث يهــدف إلــى جمــع رواد 
األعمــال مــن المنطقــة مــع نظرائهــم مــن 
مختلف أنحاء العالم؛ لبحث الموضوعات 
المهمــة التي يرغب الرؤســاء التنفيذيين 
التطــرق  فــي  األوســط  الشــرق  بمنطقــة 
إليها، فيما تشــهد المنطقة تحوال ســريعا؛ 
بهــدف تحقيق النمــو المســتدام والنجاح 

في المستقبل.
ويتحــدث في المؤتمر الرئيــس التنفيذي 
خالــد  االقتصاديــة  التنميــة  لمجلــس 

الرميحــي والرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
جي إف إتش المالية، هشام الريس. ومن 
بيــن كبــار المتحدثين اآلخريــن بالمؤتمر، 
أبوظبــي  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الماليــة ورئيس مجلس اإلدارة لمجموعة 
جــي أف أتــش المالية، جاســم الصديقي، 
والخبيــر االقتصــادي والكاتــب المعروف، 
نوريــل روبيني، الذي تنبــأ باألزمة المالية 
في العام 2008، حيث سيلقي كلمة حول 

بناء االقتصادات القائمة على المعرفة”.

الثالثاء 9 أبريل 2019 
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كشــف المديــر التنفيــذي للرقابــة المصرفيــة بمصــرف البحريــن المركــزي خالــد حمد أن المصــرف في طور إعداد تشــريع جديــد متعلق بالتكنولوجيــا الماليــة “الفنتك”، دون 
اإلفصاح عن المزيد من التفاصيل بشــأن التشــريع الجديد. وأوضح حمد - للصحافيين على هامش تدشــين كتاب “االقتصاد اإلســامي: المبادئ والتحليل” أمس - أنه تم 

االنتهاء تقريًبا من جميع التشريعات التي يصدرها المصرف المركزي المتعلقة بالتكنولوجيا المالية “الفنتك”، وكان آخرها التشريع المختص باالستشارات المالية.

وعــن وجــود نقص بالكوادر البشــرية في 
الصيرفة اإلســالمية، أوضح حمد – الذي 
صنــدوق  رئيــس  منصــب  أيضــا  يشــغل 
الوقــف – أن هنالــك حاجــة ملحــة لزيادة 
حجــم االســتثمار فــي المــوارد البشــرية؛ 
ألنــه رأس المــال الحقيقــي للمؤسســات، 
فــإن  كفــاءات،  لديهــا  كانــت  وكلمــا 

باستطاعتها التوسع.
وأشــار إلــى أنــه فــي الماضــي، كان يتــم 
مــن  التقليدييــن  المصرفييــن  جلــب 
البنــوك التقليديــة الذين لــم يتم تدريبهم 
والصيرفــة  اإلســالمي،  التمويــل  علــى 
اإلســالمية، واســتغرقت عمليــة تدريبهم 
وقًتــا، “لكننــا في الوقت الحاضــر نرى أن 
هنالك حاجة ملحة لزيادة االستثمار في 

التدريب”.
وتطــرق إلــى أن الجامعات تمتلك العديد 
التمويــل  فــي  األكاديميــة  البرامــج  مــن 
اإلســالمي، والصيرفة اإلسالمية، إضافة 
إلــى البرامــج المهنية في معهــد البحرين 
 ،)BIBF( والمالــي  المصرفيــة  للدراســات 
قدمهــا  التــي  المبــادرات  جانــب  إلــى 
صنــدوق الوقــف، وســيعمل علــى تقديــم 

مبادرات أخرى.
لتأهيــل  مبادرتيــن  حمــد  واســتعرض 
الكوادر البشرية في مجالي اإلدارة العليا 
وتهيئة المراقب المالي للبنوك اإلسالمية 
األعــوام  فــي  الوقــف  أطلقهمــا صنــدوق 

السابقة.
اإلدارة  فــي  األول  المجــال  أن  وأوضــح 

العليــا تــم اختيــار 37 شــخًصا بالتعــاون 
مع البنوك نفسها، وهؤالء أكفاء وأذكياء 
ولهــم مســتقبل باهــر؛ مــن أجــل تأهيلهــم 
لمسك القيادة في المستقبل، وتم االتفاق 
مــع جامعــة كنديــة مرموقــة لهــا صيــت 
دولي لتأهيلهم في 3 أمور أساسية أولها 
التفكيــر اإلســتراتيجي؛ “ألننــا وجدنــا أن 
هنالــك نقصــا في هــذا الجانــب، إذ يجب 
أن يكــون لــدى الشــركة شــخص مؤهــل 
إلعداد االستشــارية المناســبة لــه ثم يتم 
الخارجــي  االستشــاري  مــن  مراجعتهــا 

ووضع تفاصيل تنفيذها”.
مهــارات  هــو  الثانــي  األمــر  أن  وأضــاف 
القيــادة ألن أي قيــادي يجــب أن يمتلــك 
مهــارات القيــادة، واألمــر الثالــث واألهــم 

هــو التقيــد باألخــالق، فاإلنســان عندمــا 
يكــون في منصب قيادي يجب أن يكون 
علــى خلــق عــاٍل، وهــذه األمــور الثالثــة 
أعددناهــا بالتعاون مــع الجامعة الكندية، 
وكان البرنامــج مفصــل إلــى برنامــج فــي 
هونغ كونغ لمدة 10 أيام، و10 أيام أخرى 
في تورونتو بكندا، وكان البرنامج ناجح 

جدا.
أيًضــا  حاجــة  هنالــك  أن  “وجدنــا  وأكــد 
لمواصلــة البرنامج مع دعــوة قادة لديهم 
أعمــال مميــزة، وحققــوا نجاحــات كبيرة 
للتحــدث عــن خبرتهــم  أمــام الملتحقيــن 
بالبرنامــج، مشــيرا إلــى مواصلــة العمــل 
بالبرنامــج التدريبــي عبــر عقــد حلقتيــن 
لشــرح  القياديــة  المناصــب  مــن  الثنيــن 

خبرتهما واالستفادة منها”.
وذكر حمد أن البرنامج الثاني هو لتهيئة 
المراقب المالي للبنوك اإلســالمية؛ لذا تم 
االتفــاق مــع جهتيــن أولهــا شــركة تدقيق 
للتدريــب فــي األمــور الفنيــة المحاســبية 
والرقابيــة والجهة الثانيــة تم االتفاق مع 

الجامعــة الكندية للتفكير اإلســتراتيجي، 
الذيــن  3 حلقــات لألشــخاص  إذ عقــدت 
لهــذا  ليخضعــوا  البنــوك  مــن  اخترناهــم 
البرنامــج المكثــف، وقــد تــم إنجــاز هــذه 

الحلقات بنجاح.
دور  علــى  التدريبيــة  الحلقــات  وركــزت 
المراقــب المالــي بالتفصيــل مــن الناحيــة 
الفنيــة واإلســتراتيجية وعالقاته ودوره 
ودوره  اإلســتراتيجية  صياغــة  فــي 

اليومي في الرقابة المالية، وغيرها. 
الوقــف  صنــدوق  خطــة  أن  إلــى  ولفــت 
هــذه  مثــل  فــي  االســتمرار  علــى  ترتكــز 
البرامــج. “ولدينــا اآلن 3 مهــام موجــودة 
لهــا برامــج  البنــوك ونحــاول نطــور  فــي 
تؤهــل  مرموقــة  مؤسســات  مــع  مكثفــة 
شــبابا ذا خبــرة متواضعــة وذكاء مقبــوال 
وذا أداء جيــد إلــى حــد اآلن ونخضعهــم 

لمثل هذه البرامج”.

حمد: إصدار تشريع جديد بشأن التكنولوجيا المالية
ضــــــرورة زيــــــادة االســـتـــثـــمـــار فـــي تـــدريـــب كــــــوادر الـــبـــنـــوك اإلســامــيــة

إصدار أول كتاب متخصص باالقتصاد اإلسالمي
ــي بــمــســاهــمــة بــحــريــنــيــة فــــي إعـــــــداده ــ ــم ــ ــادي ــ ــع أك ــ ــرج ــ م

دشــنت األكاديمية الدولية ألبحاث الشــريعة أمس كتابها بعنوان “االقتصاد اإلســامي: المبادئ 
والتحليل”، برعاية صندوق الوقف، وذلك في مؤتمر صحافي على هامش فعاليات مؤتمر أيوفي 

السنوي الدولي السابع عشر للهيئات الشرعية.

العالميــة  لألكاديميــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
للبحوث الشرعية )اسرا(، محمد أكرم الل الدين، 
إن هــذا الكتاب يعــد التجربة األولى لألكاديمية 
الدوليــة ألبحــاث الشــريعة إلعــداد كتــاب عــن 
االقتصاد اإلســالمي، باللغــة اإلنجليزية ويجمع 
إلــى  والتطبيقية.وأشــار  األكاديميــة  الجوانــب 
إقبال كبير على الكتاب، إذ إن هنالك طلًبا كبيًرا 
فــي ماليزيــا عليــه مــن الجاليــات، وبــدأوا فــي 
اســتخدامه، وكذلك في منطقة الشرق األوسط 

أيًضا، كما سيتم تقديم الكتاب إلى البحرين.
وذكــر أنه حصل على دعم وتعاون من صندوق 
الوقــف ومصــرف البحريــن المركــزي لمشــروع 
إعــداد الكتاب، وســاهما في إعــداده، عندما بدأ 

العمل فيه قبل 3 أعوام.
بدوره، أشــاد رئيس صندوق الوقف خالد حمد، 
كتــب  وإصــدار  “اســرا”  تبذلهــا  التــي  بالجهــود 
عــن التمويــل اإلســالمي واالقتصاد اإلســالمي، 
ولمساتهم بكتب قيمة، وهذا ما جعلنا نشاركهم 
في إعــداد كتاب “االقتصاد اإلســالمي: المبادئ 
والتحليــل”، موضًحــا أن الكتــاب يعتبر اإلصدار 
كتــاب  وهــو  اإلســالمي،  االقتصــاد  عــن  األول 
والكليــات،  الجامعــات  فــي  للتدريــس  يصلــح 
وأيًضا لممارســي التمويل اإلسالمي ليستعينوا 

به.
وأشار إلى أن الكتاب جاء بمساهمة العديد من 
األشخاص من عدة دول، وكان للبحرين نصيب 

“اســرا”  وضعــت  حيــث  والمراجعيــن،  للُكتــاب 
والمواضيــع  الُكتــاب  تتضمــن  متكاملــة  خطــة 
لــكل كاتــب، واســتطاعوا إصــدار  والمراجعيــن 
إلــى  الفًتــا  عاليــة،  نوعيــة  بجــودة  الكتــاب 
الكتــب  مــن  سلســلة  ســتلحقه  اإلصــدار  أن 

المتخصصة في االقتصاد اإلسالمي.
وأكد حمد أن الكتاب مخصص بالدرجة األولى 

للتدريــس فــي الجامعــات والكليــات وهو كتاب 
أكاديمي ويســتطيع الفنيون استخدامه كمرجع 
فــي  للتدريــس  أكاديميــة  بطريقــة  لكنــه صيــغ 
الجامعــات. ولفت إلى أن صندوق الوقف يعمل 
علــى إعــداد زيارة رســمية إلى جامعــة البحرين 
إلهداء نســخة مــن الكتاب إلى رئيــس الجامعة 

ا. قريًبا جدًّ

المؤتمر الصحافي لتدشين الكتاب

المنامة - جي إف إتش

“جي إف إتش” تستضيف “الرؤساء التنفيذيين”

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة بتلكــو البحرينية إيهاب حناوي أن الشــركة 
رصدت 100 مليون دوالر لاستثمار في شبكة الجيل الخامس في البحرين.

وأكــد حناوي في مقابلة مع “العربية” على 
هامــش المنتــدى االقتصــادي العالمــي في 
البحر الميت باألردن، أن الشركة خصصت 
300 مليون دوالر لصندوق يستثمر بشكل 
مباشــر فــي الشــركات الناشــئة، وســتكون 
هذه االستثمارات خارج قطاع االتصاالت 
خالل الســنوات الخمــس المقبلة. وأوضح 
أن أول مرحلــة لخدمــة الجيــل الخامــس 

أشــهر،   4 أو   3 خــالل  ســتكون  لـ”بتلكــو” 
مؤكــًدا أن أحــد صناديــق بتلكــو يســتثمر 
في الشــركات الناشئة بشكل مباشر. وقال 
إن “بتلكو” تســتثمر في الشــركات الناشئة 
التي وصلت لمرحلة ما قبل النضوج، وإن 
لدى الشــركة صنــدوق يعتزم اســتثمار 50 
مليــون دوالر خــالل 12 شــهًرا بالشــركات 
الناشــئة. وأشــار إلــى توزيــع بتلكــو أعلــى 

العوائــد خــالل الســنوات الســبع الماضيــة 
و”نعــد المســاهمين أن يكــون التوزيع أكثر 

ا”. وليس استثنائيًّ

أعلــن إنفســتكورب، التوّصــل التفــاق حــول صفقــة بيــع شــركة “رينش غــروب” األميركيــة، المتخصصة فــي خدمات صيانــة المنازل 
وترميمهــا؛ لشــركة “ليونــاردو غريــن آنــد بارتنــرز” )LGP(، شــركة أســهم خاصة مقرها لــوس أنجلــوس، علًما بأنه لم يتم الكشــف عن 

تفاصيل وبنود الصفقة.

وأّســس إنفســتكورب، بالتعــاون مع فريق 
اإلدارة، شــركة “رينــش غــروب” فــي عــام 
2016، حيــث كانت تضــم محفظتها وقت 
االســتحواذ عليها أربع شــركات تنشط في 
نفــس القطــاع وتتمتــع بمكانــة رائــدة فــي 
أتالنتــا  مدينــة  وهــي  المحليــة،  أســواقها 
وداالس وهيوســتن وفينيكــس. واضطلع 

فريــق إدارتهــا، بــدور ريــادي فــي تحويــل 
هــذه الشــركة مــن مجموعــة تضــم عــدًدا 
مــن الشــركات المحلية إلــى منّصة وطنية 

متكاملة ورائدة. 
وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي لـــ 
“تمّثــل  العارضــي”  “إنفســتكورب”، محمــد 
شــركة رينش غروب أولــى صفقاتنا بعدما 

إعالنا اســتراتيجية النمو في 2015، وهي 
تظهــر قدرتنــا علــى رفــع القيمــة عبــر كل 
مرحلــة من مراحل تطويــر األعمال، بدايًة 
مــن اختيــار فريق اإلدارة المناســب مروًرا 
ومبــادرات  الرئيســية  العمليــات  بتدشــين 
عاليــة  قيمــة  تحقيــق  يضمــن  بمــا  النمــّو، 

تصب في كفة عمالئنا ومساهمينا”.

“إنفستكورب” يبيع “رينش غروب” األميركية“بتلكو”: 300 مليون دوالر لالستثمار خارج االتصاالت
المنامة - إنفستكوربالعربية.نت
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إيهاب حناوي

حمد متحدثا في تدشين الكتاب

جاسم الصديقي

غالف الكتاب

عسكر - ألباالمنامة - بنفت

قدمــت شــركة “بنفــت”، الرعايــة للدورة الســنوية األولى لبرنامــج )رائد األعمال التقني الشــاب(، الذي 
يقــام تحــت رعايــة وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايد الزياني، خال الفتــرة من 15 يوليو إلى 
30 أغســطس 2019، ويهــدف إلــى تزويــد طــاب الجامعات البحرينييــن المتخصصين فــي التقنيات، 

بالتدريب والمعرفة والعاقات الازمة لريادة األعمال، وتأسيس مشاريعهم التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بنفت” عبدالواحد 
هــذا  رعــاة  إلــى  االنضمــام  “يســعدنا  الجناحــي 
البرنامــج الرائــد الــذي يهــدف إلــى المســاهمة فــي 
التحــول التقنــي وتنمية قطاع األعمــال من خالل 
توليــد فــرص عمــل تجاريــة للشــباب فــي قطــاع 
التقنيــة، ونفخــر بدورنــا فــي دعم المبــادرات التي 
تعجــل بالرقمنــة وفــق الرؤيــة الوطنيــة للبحريــن 

.2030
وأكــد الجناحــي أن الشــركة ال تقــدم فقــط باقــة 
متميــزة مــن الخدمــات اإللكترونيــة وتكنولوجيــا 
الخدمــات الماليــة بمــا يســهم فــي خدمــة قطــاع 

األعمــال انســجاًما مــع توجهــات مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة في تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية 
كأحــد القطاعــات الواعدة، وإنما تســعى أيًضا إلى 
تحفيــز المبــادرات التقنية والشــبابية بمــا يتوافق 

مع إستراتيجية الشركة.
وأشــار إلــى أن أحــد أكبــر التحديــات التــي تســهم 
الثالثــة  األعــوام  خــالل  معالجتهــا  فــي  الشــركة 
المقبلــة يتمثــل فــي خلــق بيئــة تكنولوجيــة أكثــر 
اســتقراًرا ورســوًخا، وهــو مــا يتقاطــع مــع برنامج 
)رائــد األعمــال التقنــي الشــاب(، وســائر المبادرات 
فــي  الشــباب  انخــراط  تعــّزز  التــي  الشــبيهة، 

المشروعات التجارية التقنية.
البرنامــج،  باســم  المتحــدث  تقــّدم  جهتــه،  مــن 
مصعب الشــيخ، بالشكر والتقدير إلى شركة بنفت 
علــى دورهــا فــي تنميــة المــورد البشــري الشــبابي 
البحريني، والمســاهمة في االستثمار غير المباشر 
في المجتمع بما يعّزز برامج التنمية في البحرين.

عينــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )البــا(، أحمــد الشــهابي مديــًرا 
جديًدا لعمليات الكربون، وذلك يوم الثاثاء 2 أبريل 2019. بدأ 
الشــهابي مشــواره المهني في ألبا عام 1995 كمشــغل في أفران 
التجفيف 3، حيث تمكن من الترقي بعد ذلك لمناصب أعلى في 
دائــرة الكربــون. كما تولى منصب مشــرف ومن ثــم مراقب، إلى 

أن تم تعيينه مديًرا بالوكالة لعمليات الكربون عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
ألبــا  قــوة  “تكمــن  مــوري  تيــم 
التنافسية في العنصر البشري، 
الــذي نؤمــن بأهميــة دعمــه من 
خــالل التعلــم الفعــال وبرامــج 
التطوير والنمو. وتؤكد مسيرة 
أحمــد المهنيــة والترقيــة التــي 
علــى  مؤخــًرا  عليهــا  حصــل 
استراتيجيتنا بتأسيس وصقل 

الواعــدة  الوطنيــة  الطاقــات 
المناصــب  بعــد  فيمــا  لتتولــى 

القيادية بالشركة”.
حاصــل  الشــهابي  أن  يذكــر 
علــى شــهادة الدبلومــا الوطنية 
العليــا في الهندســة الكيميائية 
مــن معهــد البحريــن للتدريــب، 
الهندســة  فــي  وبكالوريــوس 
جامعــة  مــن  الكيميائيــة 

هدرســفيلد بالمملكــة المتحدة. 
وهو اآلن بصدد الحصول على 
إدارة  فــي  الماجســتير  شــهادة 
إيســك/  جامعــة  مــن  األعمــال 
الكلية العربية الفرنسية إلدارة 

األعمال.

أحمد الشهابيعبدالواحد الجناحي

مــوري: تكمن قــوة الشــركة بالعنصر البشــريلتزويــد طــاب الجامعــات البحرينييــن بالتدريــب والمعرفة

الشهابي مديًرا جديًدا لـ ”كربون ألبا”“بنفت” ترعى “رائد األعمال التقني الشاب”
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careers.bahrain18@gmail.com

انا المدعو: سورية أحمد تايه

 تم فقدان جواز سفر رقم: N006530592 فعلى من 

يجده االتصال بنا على الرقم : 34338385

او تسليمه الى السفارة السورية 

أو الى أقرب مركز شرطة

فقـدان جــواز ســفر

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة الس���يالني لألقمش���ة ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 

2-91603، طالب تغيير اس���م المجموعة من ش���ركة السيالني لألقمشة ذ.م.م إلى 

شركة دار الحلوه للعبايات ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة السيالني لألقمشة ذ.م.م

القيد: 91603-2 

 تاريخ: 7/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )37567( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مجوهرات كاميا ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )99999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة إيمكور للمقاوالت ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 

الس���يد / فوزي عبدهللا حس���ين ابراهيم عب���اس باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 

مجوه���رات كامي���ا ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة بموج���ب 

القي���د رق���م 117924، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ س���رفا لكش���مي راو فيالم���وري باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ش���ركة إيمكور 
للمق���اوالت ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة بموج���ب القيد رقم 
109181، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

1/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -44528( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: شريف سلمان علي المدوب

االسم التجاري الحالي: دريم تيم للفبركة والحدادة

االسم التجاري الجديد: دريم تيم لتأجير المعدات

قيد رقم: 65169-6

3

�  alforsamm@hotmail.com  � 33737677
 800
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت  إليها 
الس���يدة/ جلن���ار يعق���وب عيس���ى عل���ي بوحجي المالك���ة ل���� ايليفيش���نز معماريون 
ومهندسون ش.ش.و لمالكتها جلنار يعقوب عيسى علي بوحجي )مؤسسة فرية( 
والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 89004-1 طالبا تحوي���ل المؤسس���ة الفردية إلى 
ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 5000 دينار بحرين���ي،  لتصيح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جلنار يعقوب عيسى علي بوحجي

2. انور محمد عبدهللا الرئيس

الثالثاء 9 أبريل 2019 - 4 شعبان 1440 - العدد 3829 12
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Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23

39442411 
36799711 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية,مشاريع خاصة ..

بجانب ديار المحـرق  , جزر أمواج 
قاللي , سماهيج , الدير 

الوثائق جاهزة
جميع شوارع  المخطط مرصوفة

سهولة  استخراج  إجازة البناء
كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء

29

التفوت الفرصة  ســـارع بالحجــز 

درة 2

درة 1

تم البيعمحجوز

COM                 RHA     B3*              SP 

هام جًدا
أرض تـم استخراج إجازات بناء وبعضها تم البدء بالبناء 35
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليه 
هارف���رد ذ.م.م والمس���جلة تحت قيد رق���م 100522 بطلب تغيير االس���م التجاري 

من: هارفرد ذ.م.م
Harvard W.L.L

لتصبح: شركة الضليعي ذ.م.م
.AL - Dhulaie W.L.L Co

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

3/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

أعالن بشأن تغيير االسم  التجاري

8/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2019 -48689( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 47054( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -41820( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سكينة ابراهيم احمد احمد

االسم التجاري الحالي: زهور الجنان للتنظيفات

االسم التجاري الجديد: زهور الجنان للتجارة

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي احمد عيسى محمد سلمان

االسم التجاري الحالي: ابراج سندي للمقاوالت

االسم التجاري الجديد: ابراج سندي للمشاريع العقارية

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فاطمة حسن ابراهيم عبدعلي

االسم التجاري الحالي: بيرث كافتيريا

االسم التجاري الجديد: اكالت عز العرب

قيد رقم: 95511-3قيد رقم: 81619-5

قيد رقم: 10-50640

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
اعالن رقم )46222( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى مؤسسة فردية 

القيد: 121220 

 تاريخ: 2/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 

مالك ش���ركة دروع لألمن الس���يبراني واالستشارات الحاس���وبية ش.ش.و لمالكها 

راش���د ش���وقي عبدالرحمن المناعي المس���جلة بموجب القيد رقم 121220 بطلب 

تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح باسم السيد راشد شوقي عبدالرحمن 

المناعي وتعيين نفسه للقيام بإجراءات التحويل.
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استقالة وزيرة األمن 
الداخلي األميركية

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
استقالة وزيرة األمن الداخلي 
كيرستين نيلسن من منصبها.

وفي تغريدة على صفحتها في تويتر، 
كتب ترامب: وزيرة األمن الداخلي 

كيرستين نيلسن ستغادر منصبها وأود 
أن أشكرها على خدمتها، ويسعدني 
أن أعلن أن كيفين ماكالينان، رئيس 

دائرة الجمارك وحرس الحدود، 
سيقوم بأعمال وزير األمن الداخلي”.

وكانت وسائل إعالم أميركية أفادت، 
في نوفمبر الماضي، بأن ترامب 

مصمم على إقالة نيلسن؛ بسبب عدم 
اتخاذها موقفا واضحا إزاء مسألة 

الهجرة.

تكتل معارض ينشد دعم القوات المسلحة بـ “عملية االنتقال”

ارتفاع عدد القتلى والجيش السوداني يتدخل لحماية المحتجين

قال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أمام البرلمان أمس إن 6 أشخاص قتلوا في العاصمة الخرطوم خالل احتجاجات على مدى يومين، بينما قتل شخص 
آخــر فــي إقليــم دارفــور أمــس. وأضاف جمعة في بيانه، الذي اطلعت “رويترز” على نســخة منه، أن 15 مدنيــا و42 من قوات األمن أصيبوا في االحتجاجات. وذكر 

أن 2496 محتجا اعتقلوا في الخرطوم.

لحماية  ســـودانـــيـــون  جــنــود  وتـــدخـــل 
مــتــظــاهــريــن، أمــــس االثـــنـــيـــن، بــعــدمــا 
ــت قــــوات األمــــن فــض اعــتــصــام  حــاول
الــمــحــتــجــيــن ضد  آالف  فــيــه  يـــشـــارك 
الحكومة أمام مقر وزارة الدفاع وسط 

الخرطوم، وفق محتجين ونشطاء.
مكافحة  شرطة  مــن  عناصر  وانطلق 
الشغب وقوات األمن، بحسب الشهود، 
المتظاهرين  تجاه  صغيرة  بشاحنات 
وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع في 
محاولة لتفريق المحتجين الذين يقدر 

عددهم بنحو 3 آالف رجل وامرأة.
بحراسة  المكلفون  الجنود  خــرج  كما 
المتظاهرين،  لحماية  الـــوزارة  مجمع 
وأطـــلـــقـــوا رصـــاصـــات تــحــذيــريــة في 

الهواء، وفق المحتجين والنشطاء.
وقال الشهود إن قوات األمن انسحبت 
دون رد وتم نشر جنود حول المنطقة، 
“الــجــيــش  هــتــاف  الــمــحــتــجــون  وردد 
واحـــــــد.. جيش  “شـــعـــب  و  حــامــيــنــا” 
واحد”. ولم ترد على الفور تقارير عن 

وقوع إصابات.
في غضون ذلك، طالب تكتل معارض 

الجيش  االثنين،  أمــس  الــســودان،  في 
الــســودانــي في  الشعب  “دعــم خيار  بـــ 
التغيير واالنتقال”، في أول بيان عقب 
مقر  محيط  شهدها  الــتــي  الــتــطــورات 

وزارة الدفاع وسط الخرطوم.
الــدقــيــر، أحــد قـــادة تحالف  وتــال عمر 
البيان  والتغيير”،  الحرية  إعالن  “قوى 
أمام مقر وزارة الدفاع السودانية عقب 
لحماية  الجنود  مــن  مجموعة  تدخل 
فض  األمــن  حــاول  بعدما  متظاهرين، 
المحتجين  آالف  فيه  يشارك  اعتصام 

المناهضين لحكم عمر البشير.
ــت “قــــــــوى إعــــــــالن الـــحـــريـــة  ــ ــ ــرب ــ وأعــ
لـ  تحيتها  عــن  البيان،  فــي  والتغيير”، 
القوات  وجنود  صف  وضباط  “ضباط 
الثوار  بحماية  قاموا  الذين  المسلحة 
وحماية حقهم في التعبير السلمي عن 

رأيهم”.
الفوري  “التنحي  مطلب  البيان  وأكــد 
لرئيس النظام وحكومته دون قيٍد أو 
شرط”، داعيا إلى “تكوين مجلس من 
وقــوى  والتغيير  الحرية  إعــالن  قــوى 

الثورة التي تدعم اإلعالن..”.

وأضاف “على أن يتولى هذا المجلس 
القوات  مــع  السياسي  االتــصــال  مهام 
محلًيا  ــفــاعــلــة  ال والـــقـــوى  الــنــظــامــيــة 
ودولًيا من أجل إكمال عملية االنتقال 
لحكومة  السلطة  وتسليم  السياسي 
شعبًيا  عليها  متوافق  انتقالية  مدنية 

ومعبرة عن قوى الثورة”.
السوداني  الجيش  التحالف  دعــا  كما 
“لــدعــم خــيــار الــشــعــب الــســودانــي في 
مدني  حــكــم  إلـــى  ــتــقــال  واالن التغيير 
النظام  عن  يدها  وسحب  ديمقراطي 
له،  مشروعية  أي  فقد  الـــذي  الــحــالــي 
وقطع الطريق أمام محاوالته البائسة 
على  لاللتفاف  أو  للعنف  الــبــالد  لجر 
نفسه.  إنــتــاج  ــادة  وإعـ الــثــورة  مطالب 
المباشر  التواصل  عبر  يتم  األمــر  هــذا 
والتغيير  الــحــريــة  ــالن  إعــ قـــوى  بــيــن 
لتيسير  الــمــســلــحــة  ــوات  ــقـ الـ ــادة  ــيـ وقـ
للسلطة  الــســلــمــي  ــقـــال  ــتـ االنـ عــمــلــيــة 

للحكومة االنتقالية”.
ــي  ــدول ودعـــا “الــمــجــتــمــع اإلقــلــيــمــي وال
لدعم مطالب ثورة الشعب السوداني، 
وتأكيد رغبتنا الجادة في بناء عالقات 

مــتــوازنــة تــقــوم عــلــى احـــتـــرام أســس 
المشترك  التعاون  على  وتعمل  الجوار 
وسالمها  الشعوب  مصلحة  آجــل  مــن 

واستقرارها وازدهارها”.
احتجاجية  حــركــة  الــســودان  ويشهد 
منذ 19 ديسمبر، إذ يتهم المتظاهرون 
بسوء  البشير  عمر  الــرئــيــس  حكومة 
إدارة اقتصاد البالد، ما أدى إلى ارتفاع 
أسعار الغذاء في ظل نقص في الوقود 

والعمالت األجنبية.
وانــفــجــر الــغــضــب الــشــعــبــي مــن تــردي 
ــشــارع،  ــاع االقــتــصــاديــة فــي ال ــ األوضـ
عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 

3 أضعاف.
التحرك  وتيرة  تصاعدت  ما  وسرعان 
ليتحّول إلى مسيرات في أنحاء البالد 

ضد حكم البشير.
شخًصا   32 قتل  مسؤولين،  وبحسب 
في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات 
حتى اآلن، بينما تقدر منظمة “هيومن 
ـــ51،  ــدد الــقــتــلــى بـ رايــتــس ووتــــش” عـ
قطاع  فــي  ومــوظــفــون  أطــفــال  بينهم 

الصحة.

الخرطوم ـ وكاالت

واشنطن ـ اب

األمن حاول فض االعتصام وسط الخرطوم قبل تدخل الجيش

لوكسمبورغ ـ وكاالتإسطنبول ـ وكاالتولنغتون ـ وكاالت

جاسيندا  نيوزيلندا،  وزراء  رئيسة  قالت 
التحقيق  لجنة  إن  االثنين،  أمس  أرديــرن، 
اللذين  الداميين،  الهجومين  في  الملكية 
كرايس  مدينة  فــي  مسجدين  على  وقعا 
الحكومة  إلى  تقريرها  سترفع  تشيرتش، 

بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.
بــيــان أن التحقيق  وأضــافــت أرديـــرن فــي 
نفذ  ــذي  الـ المسلح  أنــشــطــة  فــي  سيبحث 
نيوزيلندا،  فــي  المسجدين  على  الهجوم 
االجتماعي  التواصل  وسائل  واستخدام 
إذا  ما  إلى  باإلضافة  الدولية،  واالتصاالت 
لألولويات  مالئم”  “غير  ترتيب  هناك  كان 

في موارد الدولة لمكافحة 
اإلرهاب.

وقــــــــالــــــــت أرديــــــــــــرن 
ــن فــي  ــيـ ــيـ ــافـ ــحـ ــصـ ــلـ لـ
“اللجنة  إن  الــبــرلــمــان 
دورا  تلعب  الملكية 

حــــــــســــــــاســــــــا فــــي 

استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل 
ــفــتــرة الــســابــقــة لــلــهــجــوم،  كــامــل خــــالل ال
الهجوم  ذلــك  مثل  حــدوث  عــدم  ولضمان 

مرة أخرى مطلقا”.
ــــى مــنــفــذ الــهــجــوم  ووجـــهـــت الــمــحــكــمــة إل
برينتون تارانت )28 عاما( 50 اتهاما بالقتل 
في  تشيرتش  كرايس  هجومي  في  العمد 
أمــام  المقبلة  الــمــرة  وسيمثل  مـــارس،   15

المحكمة في يونيو.
تــــارانــــت، وهــو  ــحــــت أرديـــــــرن أن  وأوضــ
قوائم  على  يكن  لــم  الجنسية،  أســتــرالــي 

المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا.
إذا  فيما  سيبحث  التحقيق  أن  ــدت  وأكــ
تدقيقا  قد فرضت  األمنية  األجهزة  كانت 
حساب  على  اإلسالمية  الجاليات  على 

الجماعات اليمينية المتطرفة.
في  التحقيق سيبدأ  إن  أرديــرن  وقالت 
13 مايو، وسيتم تعيين  نظر األدلة من 

محقق آخر في أبريل.

ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري  ــذر زعـــيـــم حــ حــ
الــمــعــارض مــن حــدوث تالعب فــي نتائج 
في  إسطنبول،  فــي  المحلية  االنتخابات 
لقطع  يسعى  التركي  الرئيس  كــان  وقــت 
الــطــريــق عــلــى مــنــافــســيــه إلعــــالن الــفــوز 
برئاسة بلدية إحدى أبرز المدن في البالد.

الذي نجح  أوغلو،  كيليتشدار  وقال كمال 
والتنمية  العدالة  حــزب  هزيمة  في  حزبه 
ــق الــنــتــائــج  ــبــول وفــ ــي إســطــن الـــحـــاكـــم فـ
االنتخابية  اللجنة  “تصرفات  إن  األولــيــة، 

تهدد سالمة صناديق االقتراع”.
وطعن حزب العدالة والتنمية في النتائج 
في  والثالثين  التسع  الدوائر  بكل  األولية 

إسطنبول، أكبر مدن تركيا، مما أدى إلى 
عمليات إعادة فرز جزئية وكلية.

أمس،  أوغلو،  كيليتشدار  وكشف 
الجزئية  الــفــرز  إعـــادة  نتائج  إن 

ــقــــدم  ــ ــددا ت ــ ــ ــجـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــؤك ــ ــ ت
الشعب  حـــزب  مــرشــح 

منافسه  على  البلدية  لرئاسة  الجمهوري 
مــن حــزب الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 

أردوغان بـ15,722 صوت.
قــــال أردوغـــــــــان، إن من  الـــمـــقـــابـــل،  فـــي 
إعالن  المعارضة  مرشح  على  المستحيل 
إسطنبول  في  البلدية  باالنتخابات  الفوز 

بفارق يتراوح من 13 إلى 14ألف صوت.
على  بالعمل  ــان  أردوغــ المعارضة  وتتهم 
إسطنبول،  نتائج  لقلب  سلطته  استخدام 
في محاول لتجنب هزيمة قاسية السيما 
ــقــرة أمــام  بــعــد خــســارتــه فــي الــعــاصــمــة أن

مرشح حزب الشعب الجمهوري أيضا.
أوغلو ومنافسه رئيس  إمام  ومع حصول 
الوزراء السابق بن علي يلدريم على 
أكثر من 4.1 مليون صوت، فإن 
هــامــش الــفــوز ســيــكــون ضئيال 
جدا، لكن مرشح حزب الشعب 
الطعون وإعادة  إن  قال 

الفرز لن تغير النتيجة.

في  الــخــارجــيــة  السياسة  مــســؤولــة  أكـــدت 
موغيريني،  فيدريكا  األوروبــــي،  االتــحــاد 
ليبيا مخيف  الوضع في  أن  االثنين،  أمس 
اإلنسانية  الهدنة  لتنفيذ  واألولوية  للغاية 
بالكامل، في الوقت الذي تشهد فيه البالد 
بــيــن الــجــيــش الــوطــنــي الليبي  مــواجــهــات 

وقوات حكومة الوفاق.
أيام  قبل  الليبي  الوطني  الجيش  وأطلق 
تحرير  بــهــدف  ــكــرامــة”  ال “طــوفــان  عملية 
الميليشيات  قبضة  من  طرابلس  العاصمة 
“إن  مـــوغـــيـــريـــنـــي  ــة. وقــــالــــت  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
األوروبيين موحدون بشأن تفادي التصعيد 
في  السياسي  للمسار  والــعــودة  العسكري 

ليبيا”.
كما شددت على أن المسؤولية تقع على 

لتجاوز  الليبيين  الــزعــمــاء  عــاتــق 
وحثتهم  الشخصية،  المصالح 

على العودة للتفاوض.
وحـــثـــت مــوغــيــريــنــي الـــقـــادة 

عسكري،  تصعيد  أي  تجنب  على  الليبيين 
وزراء  يــؤيــد  أن  الــمــتــوقــع  مـــن  إن  قــائــلــة 
خارجية االتحاد األوروبي، الذين يعقدون 
اجــتــمــاعــا عـــاديـــا فـــي لــوكــســمــبــورغ، هــذه 
الدعوة. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولة 
ــن تــطــبــيــق كـــامـــل لــلــهــدنــة  ــد مـ ــ ــهــا “البـ قــول

اإلنسانية في ليبيا والعودة للمفاوضات”.
2800 شــخــص جـــراء االشــتــبــاكــات  ونـــزح 
الليبية  العاصمة  من  الجنوب  إلى  الدائرة 
طرابلس منذ الرابع من أبريل، وفق منسقة 
األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في ليبيا، 
مــاريــا دو فــالــي ريــبــيــرو. وقــالــت ريــبــيــرو، 
منعت  االشـــتـــبـــاكـــات  إن  االثـــنـــيـــن،  أمــــس 
خدمات الطوارئ من الوصول إلى الضحايا 
والمدنيين، وألحقت أضرارًا بخطوط 
الــكــهــربــاء. كــذلــك حـــذرت مــن أن 
تــصــاعــد الــعــنــف يــزيــد مــن ســوء 
المحتجزين  المهاجرين  وضــع 

في مراكز االحتجاز بطرابلس.

موغيريني: الوضع في ليبيا مخيفالمعارضة تدق ناقوس الخطر بإسطنبولنتيجة تحقيق “مذبحة المسجدين” بعد 6 أشهر
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االنتخابات  ليوم  الالزمة  استعداداتها  كافة  أنهت  أنها  اإلسرائيلية  الشرطة  أعلنت 
معزز ومكثف  بشكل  قواتها  ونشرت  الثالثاء،  اليوم  التي ستجري  للكنيست   21 الـ 
في جميع أنحاء البالد. وابتداء من الساعات المبكرة من اليوم سوف يعمل 17000 
شرطي بمن فيهم من حرس الحدود والمتطوعين إلى جانب آالف من حراس األمن. 
وسينتشر معظمهم في مراكز االقتراع المختلفة في أكثر من 10 آالف من صناديق 
االقتراع الموزعة على 4 آالف مركز اقتراع في جميع أنحاء البالد؛ من أجل الحفاظ 
على النظام واألمن العام، وضمان سريان العملية االنتخابية بشكل ديمقراطي ووفقا 
أو حدوث  بالنظام  والعبث  القانون  بخرق  تسمح  لن  أنها  الشرطة  وأكــدت  للقانون. 

انتهاكات لقانون االنتخابات.

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس اإلثنين، بأن مدرعات تابعة لحلف “الناتو” 
انتشرت للمرة األولى في محيط مطار كوباني، شرق الفرات.

شمال  سيملكا  معبر  عبر  دخلتا  الناتو  لحلف  تابعتين  مدرعتين  أن  المرصد  وذكــر 
العراق باتجاه منطقة شرق الفرات ووصلت إلى مطار كوباني، حيث تعد هذه المرة 

األولى التي تشاهد فيها مدرعات تابعة لحلف شمال األطلسي في المنطقة.
وتتواصل عمليات دخول الشاحنات القادمة عبر كردستان العراق نحو مناطق قوات 
سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات، حيث رصد المرصد دخول نحو 100 شاحنة 
منتصف ليل األحد – اإلثنين تحمل على متنها مساعدات لوجستية وأخرى عسكرية 

وآليات وعربات.

إسرائيل تستنفر عشية انتخابات الكنيست

انتشار مدرعات “الناتو” في محيط مطار كوباني

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية طرابلس ـ وكاالت

ــســعــوديــة واإلمــــــــارات، أمــس  تــعــهــدت ال
اليمن  إلــى  مــســاعــدات  بتقديم  االثــنــيــن، 
خالل شهر رمضان، وفق ما ذكرت وزيرة 
الدولة اإلماراتية لشؤون التعاون الدولي 

ريم الهاشمي.
وقالت الهاشمي، خالل المؤتمر الصحافي 
اإلنساني السعودي اإلماراتي لدعم اليمن، 
ــســعــوديــة واإلمـــــــارات قــدمــتــا إلــى  إن ال
 19 ــى  إل قيمتها  تصل  مــســاعــدات  اليمن 
الدولتين تعهدتا  مليار دوالر، مضيفة أن 
بتقديم مساعدات إلى هذه الدولة بقيمة 
رمضان  شهر  خــالل  دوالر،  مليون   200

المقبل.
تعمالن  واإلمارات  “السعودية  وأوضحت 
مـــع مــنــظــمــات إنــســانــيــة؛ لــضــمــان تــوزيــع 
الـــمـــســـاعـــدات عــلــى مــخــتــلــف الــمــنــاطــق 

اليمنية”.
المتحدة  ــم  األمـ عــلــى  “نعتمد  وأضــافــت 
وكذلك  المساعدات  إليصال  كبير  بشكل 

على الهالل األحمر اإلماراتي والمؤسسات 
األخرى الموجودة في اليمن”.

في  أملها  عن  اإلماراتية  الوزيرة  وعبرت 
األشخاص  كــل  إلــى  المساعدات  وصــول 
ضــرورة  إلــى  ودعــت  باليمن،  المحتاجين 
احترام اتفاق التهدئة وتسليم المساعدات 
الطارئة لمحتاجيها، مشيرة إلى أنه يجب 
إلى  لــلــوصــول  المتحدة  ــم  األمـ مــســاعــدة 

المطاحن لتوزيع المساعدات على الشعب 
اليمني.

إن  الهاشمي  قالت  حديثها،  ختام  وفــي 
ــارات  اســتــقــرار الــيــمــن مــن أولـــويـــات اإلمــ
لخلق فرص  “نسعى  والسعودية، مشددة 
التضامن  لنضمن  رمضان  خالل  إضافية 
خصوصا  بــرمــتــه،  الــيــمــنــي  المجتمع  مــع 

الفئات المهمشة من النساء واألطفال”.

زاد عدد القتلى والنازحين في ليبيا أمس 
االثنين في وقت تسعى فيه قوات شرق 
ليبيا )الجيش الوطني الليبي( للوصول إلى 
العاصمة طرابلس، وأعلن الجيش الوطني 
الليبي، بسط سيطرته الكاملة على معسكر 
اليرموك في جنوب العاصمة، وذلك ضمن 
أطلقها،  الــتــي  الــكــرامــة”  “طــوفــان  عملية 
الخميس، لتحرير العاصمة من اإلرهابيين.
الــلــيــبــي عــلــى معسكر  الــجــيــش  وســيــطــر 
المعسكرات  أكبر  من  يعد  الــذي  اليرموك، 
في العاصمة، واستحوذ على كميات كبيرة 
تخزنها  كانت  التي  واآلليات  الذخائر  من 

المليشيات اإلرهابية بداخله.
الجيش  سيطرة  بعد  التطور  هــذا  ويــأتــي 
استراتيجية  مناطق  على  الليبي  الوطني 
ــام  ــ ــلـــس فــــي األيـ ــرابـ ــول الـــعـــاصـــمـــة طـ ــ حـ

الماضية.
وقالت مصادر ميدانية  إن قوات الجيش 
الربيع جنوب  سيطرت على منطقة وادي 

لقطات  أظــهــرت  شــرقــي طــرابــلــس، حيث 
ــهــذا الــتــقــدم  ــجــنــود ب مـــصـــورة احــتــفــال ال

بالتزامن مع ترحيب شعبي.
مطار  على  غــارة  عسكرية  طائرة  وشنت 
معيتيقة، الوحيد الذي يعمل في طرابلس، 
لطرابلس،  الشرقية  الضاحية  في  والواقع 

بحسب ما ذكرت سلطات المطار في بيان 
االثنين.

الغارة  إن  المطار  في  أمني  مصدر  وقــال 
تــؤدي  أن  مــن دون  ــًا،  مـــدرجـ اســتــهــدفــت 
أي جهة  تعلن  ولـــم  وقـــوع ضــحــايــا.  إلـــى 

مسؤوليتها على الفور عن الغارة.

وزيرة الدولة اإلماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي

الجيش الوطني الليبي يواصل تقدمه في طرابلس

200 مليــون دوالر لدعــم االحتياجات اإلنســانية العاجلة الجيش الوطني يبســط ســيطرته على معســكر اليرموك
مساعدات سعودية إماراتية لليمن معركة طرابلس تستعر والقتلى يتزايدون
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حكمــت محكمــة إســرائيلية أمــس االثنيــن، علــى موظــف ســابق فــي القنصليــة 
الفرنســية بالســجن ســبع ســنوات بتهمــة تهريب أســلحة من قطاع غــزة، وذلك 

بعدما أبرم القضاء معه اتفاقا لالعتراف بالتهم الموجهة إليه.

ومثــل الفرنســي رومــان فرانــك الــذي 
كان يعمــل ســائقا فــي القنصليــة أمــام 
باســتغالل  اتهامــه  بعــد  المحكمــة 
المخففــة  األمنيــة  التفتيــش  عمليــات 
للدبلوماسيين لتهريب سبعين مسدسا 
ورشاشــين مــن قطاع غزة إلــى الضفة 

الغربية المحتلة.
وقضــت المحكمة أيضــا بتغريم فرانك 
مبلــغ وقــدره 30 ألــف شــيقل )ثمانيــة 

آالف دوالر، 7500 يورو(.
وقــال محامي فرانــك، كينيث مان إنه 
يعتــزم أن يطلب من المحكمة الســماح 

لموكله بقضاء عقوبته في فرنسا.
ولم يبد فرانك الذي اعتمد على مترجم 
شفهي من العبرية إلى الفرنسية أي رد 

فعل عند النطق بالحكم.
وكان الفرنســي الذي ال يتمتع بحصانة 
كســائق  بالتعاقــد  يعمــل  دبلوماســية، 
لحســاب القنصلية الفرنســية. واتهمته 
إسرائيل بأنه اســتغل الحماية النسبية 
التــي توفرهــا لــه وظيفتــه لنقــل نحــو 
خمــس  ورشاشــين  مسدســا  ســبعين 
بيــن قطــاع  القنصليــة  مــرات بســيارة 

غزة والضفة الغربية المحتلة.

كراتشي ـ رويترز

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن بالده لديها ”معلومات مخابرات 
يعول عليها“ تشــير إلى أن الهند ستشــن هجوما جديدا عليها هذا الشــهر األمر الذي دفع 

نيودلهي لوصف الزعم بأنه غير مسؤول.

جــاءت تصريحــات قرشــي رغم بــوادر عن 
انحســار التوتر بعد مواجهــة بين الدولتين 

المسلحتين نوويا في فبراير.
وقــال قرشــي إن الهجــوم قــد يقــع بيــن 16 
و20 أبريل نيسان وإن باكستان عبرت عن 
مخاوفهــا للــدول الخمــس دائمــة العضويــة 

في مجلس األمن الدولي.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الهنديــة فــي بيــان ”إن الهند ترفــض البيان 
غير المســؤول والســخيف لوزير الخارجية 
الباكســتاني الــذي يهــدف بوضــوح إلثــارة 

هستيريا الحرب بالمنطقة“.

وأضــاف البيــان ”تبــدو هذه الحيلــة المعلنة 
دعوة لإلرهابيين المتمركزين في باكستان 

لشن هجوم إرهابي في الهند“.
وقالــت الوزارة إن الهنــد تحتفظ بحق الرد 
بقــوة وحــزم علــى أي هجــوم للمتشــددين 
عبر الحدود، متهمة باكستان بالتواطؤ في 

مثل هذه الهجمات على الهند.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الباكســتانية محمد فيصل في وقت ســابق 
إن باكســتان استدعت أيضا نائب المفوض 
السامي الهندي لالحتجاج على أي ”عمل ال 

تحمد عقباه“.

كوااللمبور ـ اف ب

عثــرت الشــرطة الماليزيــة علــى 37 شــخصًا ُيعتقــد أنهــم مــن المســلمين الروهينغا 
القادميــن مــن ميانمــار علــى شــاطئ شــمال ماليزيــا، أمــس االثنيــن، فيمــا تخشــى 
الســلطات أن تكــون تلــك المجموعــة ضمــن موجــة جديــدة مــن تهريــب البشــر عبر 

البحر.

وأبحــر عشــرات الروهينغــا فــي ميانمــار 
وبنغــالدش في قــوارب األشــهر األخيرة 
فــي محاولــة للوصــول إلــى ماليزيا التي 
شــهدت تراجعــًا فــي عــدد القادميــن بعد 
شن حملة عام 2015 ضد تهريب البشر.
وتــم العثــور، الشــهر الماضــي، علــى 35 
مهاجــرًا علــى شــاطئ ســونجاي بيالتــي 

في والية برليس شمال ماليزيا.
من جهته، قال قائد شرطة والية برليس، 
نور مشــار محمــد، لرويتــرز، إن 37 رجالً 
ســيمبانغ  بلــدة  حــول  االثنيــن  اعتقلــوا 

إمبــات بعــد وصولهــم إلــى الشــاطئ في 
الساعات األولى من الصباح.

وبحســب وكاالت األمــم المتحــدة، فــإن 
أكثــر مــن 700 ألف مــن الروهينغا عبروا 
إلى بنغالدش عام 2017 هروبًا من حملة 

للجيش في والية راخين بميانمار.
مهاجريــن  الروهينغــا  ميانمــار  وتعتبــر 
غير شــرعيين من شــبه الجزيرة الهندية 
ووضعت عشرات اآلالف في معسكرات 
منــذ  راخيــن  فــي  األطــراف  متراميــة 

اجتياح العنف المنطقة عام 2012.

إسرائيل تسجن فرنسيًا دانته 
بتهريب أسلحة بين غزة والضفة

باكستان: الهند تعد 
لهجوم جديد هذا الشهر

عشرات الروهينغا يصلون 
ماليزيا.. والسلطات متخوفة

القذافي أخفى 30 مليون دوالر في منزل زوما

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أفــادت صحيفــة “ذا صانــدي تايمــز” البريطانيــة بحصــول تطــور جديــد فــي قضيــة 
الثــروة المفقــودة للزعيــم الليبي الراحل معمــر القذافي، حيث ُعثــر على آثار لبعض 

هذه األموال في مملكة إفريقية صغيرة.
وذكــرت الصحيفــة فــي تقريــر، أن القذافــي قبيــل انهيــار نظامــه ســلم ما يقــدر بـ30 
مليــون دوالر إلــى رئيــس جمهورية جنوب إفريقيا حينئذ جاكــوب زوما، مؤكدة أن 
هذه األموال ُنقلت في وقت سابق من العام الجاري من مخبأ في منزل زوما قرب 

مدينة نكاندال إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيالند.
وبعد مقتل القذافي في أكتوبر 2011، بذلت الســلطات الليبية الجديدة جهودا في 
مسعى الستعادة هذه األموال، لكن تلك المساعي تعرقلت إثر الصراع بين الفصائل 

المسلحة في البالد.
ويرجح أن الرئيس الجنوبي اإلفريقي الحالي ســيريل رامافوزا تلقى من الســلطات 
الليبية طلبا للمســاعدة في اســتعادة “ثروة القذافي”، وهو ســبق أن زار إســواتيني 
فــي 3 مــارس علــى رأس وفــد وزاري إلجراء مفاوضات لم يكشــف عــن أجندتها مع 
الملك مسواتي الثالث، كما وردت تقارير عن عقد اجتماع قمة ثان بينهما في مطار 

جوهانسبرغ الدولي.

كوااللمبوراسالم أبادالقدس المحتلة

أعلنــت الواليــات المتحــدة األميركيــة، أمس االثنيــن، إدراج “الحرس الثوري اإليراني” على الئحــة المنظمات اإلرهابية. واعتبر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في تصريحات صحفية، أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم اإلرهاب باعتباره 

أداة من أدوات للدولة اإليرانية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأشــار ترامــب إلــى أن “الواليــات المتحــدة 
الماليــة واالقتصاديــة  ســتواصل الضغــوط 
دعمهــا  كلفــة  مــن  وســنزيد  إيــران،  علــى 

لألنشطة اإلرهابية”.
وأضــاف: “الحــرس الثــوري يشــارك بفاعلية 
فــي تمويل اإلرهــاب والترويج لــه باعتباره 

وسيلة لتفكيك الدول”.
وقــال مســؤولون فــي اإلدارة األميركية إن 
“الشرق األوسط ال يمكن أن يكون أكثر أمنا 
بــدون إضعــاف الحــرس الثــوري”، مضيفين 
مزدوجــة  مهمــة  لديــه  الثــوري  “الحــرس 
تتمثــل بإخضــاع الشــعب اإليرانــي وإرهاب 

اآلخرين”.
وأوضح المسؤولون أنه “من المهم تجفيف 

مــوارد تمويــل الحــرس الثــوري”، معتبريــن 
الثــوري  الحــرس  مــع  التجاريــة  “العالقــات 

جريمة”.
وتعــد هــذه المــرة األولــى التي تصنــف فيها 
واشــنطن رسميا قوة عســكرية في بلد آخر 

جماعة إرهابية.
وكانــت الواليات المتحدة أدرجت عشــرات 
الكيانــات واألشــخاص علــى قوائم ســوداء 
النتمائهــم للحــرس الثــوري، لكنهــا لــم تدرج 

القوة بأكملها على تلك القوائم.

ال لصعود حزب اهلل

مــن جانبه، حّذر وزيــر الخارجية األميركي، 
“الشــركات  كل  أمــس،  بومبيــو،  مايــك 

والمصــارف حــول العالــم” مــن التعامــل مــع 
إدراجــه  بعيــد  اإليرانــي،  الثــوري  الحــرس 
مــن قبــل واشــنطن علــى الئحــة المنظمــات 

“اإلرهابية”.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بواشنطن 
إن “الشــركات والمصارف حــول العالم أمام 
مســؤولية واضحــة تقضــي بالتأّكــد مــن أن 
بعمليــات  يقومــون  التــي  المؤسســات  كل 
ماليــة معهــا، ليســت علــى أي عالقــة ماديــة 
أن  معتبــرًا  اإليرانــي”،  الثــوري  بالحــرس 
النظــام اإليراني “ال يدعم اإلرهاب فحســب 

)...( بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب”.
إلى ذلك، قال بومبيو “إننا أبلغنا المسؤولين 
فــي بيــروت أننا لن نتحمل اســتمرار صعود 

حركــة  ليــس  وهــو  لبنــان  فــي  هللا  حــزب 
سياسية بل جماعة مسلحة”.

الحــرس  أن  األميركــي  الوزيــر  وأضــاف 
الثــوري يدعــم ميليشــيات حــزب هللا فــي 
لبنــان، معتبــرًا أن الحــرس الثــوري اإليراني 
قــام منــذ تأسيســه ببــث الرعــب والفوضــى 

في العالم.
واعتبر أن إدراج الحرس الثوري على قائمة 
إيــران  علــى سياســة  رد طبيعــي  اإلرهــاب 
بدعم اإلرهاب في منطقة الشــرق األوســط 
الثــوري  الحــرس  أن  إلــى  مشــيرًا  والعالــم، 
أســس لإلرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد 

القوات األميركية في بيروت.
ســتعامل  بــالده  أن  إلــى  بومبيــو  وأشــار 
الحــرس الثــوري اإليرانــي مثــل ميليشــيات 
حمــاس وحــزب هللا وحركة الجهاد، مشــيرا 
إلــى أن الحــرس الثــوري اإليرانــي مســؤول 
عن عمليات اغتيال وقتل في جميع أرجاء 
العالــم كمــا يقوم بدعم اإلرهــاب في العراق 

ولبنان وسوريا.
الشــعب  يقمــع  الثــوري  الحــرس  أن  وذكــر 
اإليراني باسم النظام وينهب ويبدد ثروات 

الشعب اإليراني.

“فضح الحرس”

مــن جهتــه، أوضــح المنســق األميركــي مــن 

أجل مكافحة اإلرهاب نثان سيلز أن الهدف 
هــو “فضــح الحرس الثــوري اإليرانــي” أمام 

كل شركائه األجانب المحتملين.
وتابــع المنســق أن ذلــك يعنــي تحديــدًا أن 
الحكومــي  الجهــاز  لهــذا  مــادي”  “دعــم  كل 
بأنــه  واشــنطن  تعتبــره  الــذي  اإليرانــي، 
ســيعّد  “االبتــزاز”،  علــى  تعتمــد  “عصابــة” 
الــذي  بومبيــو،  وأكــد  فيدراليــة”.  “جريمــة 
أعلــن قبــل عــام عن 12 شــرطًا صارمــًا لرفع 
القصــوى”  المتحــدة “ضغوطاتهــا  الواليــات 
عن طهران، أن الهدف النهائي إلدارة دونالد 
ترمب هو الحصول على “تغيير في سلوك” 
النظام اإليراني، المتهم بـ”زعزعة اســتقرارا” 

الشرق األوسط.
وقــال المبعــوث األميركــي الخــاص بإيــران 
الحكومــة  إن  جهتــه  مــن  هــوك  برايــن 
األميركيــة فرضــت منــذ عامين 25 سلســلة 
مــن العقوبات ضــد كيانات إيرانيــة، مضيفًا 
أن عقوبــات االثنيــن “ليســت ســوى فصــل 

جديد وسيكون هناك غيرها”.

واشنطن ـ وكاالت

أميركا تصنف “الحرس الثوري” منظمة إرهابية
ــل ــام ــع ــت ــن ال ــ ــارف األجـــنـــبـــيـــة م ــ ــص ــ ــم ــ ــات وال ــ ــرك ــ ــش ــ بــومــبــيــو يـــحـــذر ال

لندن ـ العربية نت

طهران ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

صنف مجلس األمن األعلى في إيران القوات المسلحة األميركية “منظمة إرهابية” ردا 
علــى قرار واشــنطن إدراج الحرس الثوري اإليراني علــى القائمة األميركية للجماعات 
اإلرهابية األجنبية. وذكر التلفزيون الذي تديره الدولة في إيران أمس “مجلس األمن 

األعلى في إيران صنف القوات المسلحة األميركية منظمة إرهابية”.
وقال المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني في بيان إن طهران تعتبر نظام الواليات 
المتحــدة األميركيــة )اإلدارة الداعمة لإلرهاب( و)القيادة المركزية األميركية ســنتكام( 

وجميع القوات المتعلقة بها إرهابية.
وأكــد المجلس أن واشــنطن تتحمــل التداعيات الخطيــرة إلدراج الحرس الثوري على 
الئحــة اإلرهــاب، مشــيرة إلى أنه إجــراء خطير وغير قانوني. وأفــادت في البيان ذاته 
بــأن الخطــوة األميركية تشــكل خطرا كبيــرا على األمن والســلم اإلقليميين، كما أكدت 
أنــه انتهــاك لميثــاق األمم المتحدة. وكان وزیــر الخارجیة محمد جواد ظریف قد بعث 
برســالة إلى الرئیس اإليراني رئیس المجلس األعلى لألمن القومي اإلیراني، دعا فیها 
إلــى قیــام المجلــس بــإدراج القوات المســلحة األميركیــة المتواجدة فــي منطقة غرب 

آسیا )سنتكوم( على الالئحة اإليرانية للجماعات اإلرهابیة.

إيران تصنف الجيش األميركي منظمة إرهابية

أعلــن المجلــس الــوزاري األوروبــي، أمــس 
االثنيــن، تمديــد العقوبات ضد إيران حتى 
شــهر أبريل 2020، بسبب انتهاكات حقوق 

اإلنسان.
وتســتهدف العقوبــات 82 مســؤوالً وكيانــًا 
إيرانيًا. وتشمل حظر دخول تراب االتحاد 
إيــران  تزويــد  حظــر  وكذلــك  األوروبــي 
بالعتاد والتكنولوجيا التي قد تســتخدمها 

السلطات اإليرانية في قمع المواطنين.
وفرضــت هــذه العقوبــات األوروبيــة ضــد 
إيــران ألول مــرة فــي 2011. وهــي تطــال 
وقضــاة  المســتوى  رفيعــي  عســكريين 
أو  الشــرطة  فــي  ومســؤولين  ومدعيــن 
فــي االســتخبارات وقــادة قــوات مســلحة 

ومدراء سجون.
وجــاء قرار تمديــد العقوبــات بالتزامن مع 
دول  خارجيــة  وزراء  اجتماعــات  انعقــاد 
االتحــاد األوروبــي فــي لوكســمبورغ أمس 

االثنين.

أوروبا تمدد 
 العقوبات 
ضد إيران

غمــرت الفيضانــات المســتمرة فــي إيــران 
إقليــم األحــواز  فــي  مدنــًا وقــرى جديــدة 
العربــي وســط تذمــر األهالــي مــن األجهزة 
الحكوميــة بســبب مــا يقولــون إنــه “إهمال 
متعمــد” فــي إغاثــة المنكوبيــن الذيــن بلــغ 
اإلحصائيــات  بحســب  ألــف   400 عددهــم 
الحكومية.ووفقــًا لوكالــة األنبــاء اإليرانية 
)إرنــا(، فقــد أعلــن مديــر العالقــات العامــة 
التابع لجامعة جندي شــابور للعلوم الطبية 
فــي األحواز عن إخالء مستشــفى األحواز 

بسبب خطر الفيضانات.
وتفاقمت أزمة الفيضانات في اإلقليم بعد 
ما قامت السلطات بفتح بعض بوابات سد 
الكرخــة بســبب ما ذكرت أنــه تجاوز حجم 
االستيعاب، ما أدى إلى وصول الفيضانات 
إلى شــمال مدينة األحواز عاصمة اإلقليم، 
بينمــا غمــرت الميــاه معظــم مناطــق بلدات 
وكارون  وويــس  وشــيبان  الحميديــة 

وغيرها.

وكانــت مناطــق وبلــدات وقــرى الشــعيبية 
األحــواز،  شــمال  تســتر،  لمدينــة  التابعــة 
حتى قرى الســوس غربًا، قد غمرتها المياه 
وتشــرد أكثر من 120 ألف مواطن من تلك 
فــي  منهــم  الكثيــر  إســكان  وتــم  المناطــق 

المخيمات.
بــدوره وصف رئيس نقابــة المهن الزراعية 
والمــوارد الطبيعيــة فــي الخفاجية، حســن 

القروييــن  أوضــاع  أن  األحــد،  مرمضــي، 
والمزارعين في بلدات الرفيع، والحميدية، 
ســيد  وكــوت  وأبوحميظــة،  والبســيتين، 
“منظمــة  واتهمــت  مأســاوية.  بأنهــا  نعيــم، 
حقوق اإلنســان األهوازية” الحرس الثوري 
الفيضانــات  كارثــة  باســتغالل  اإليرانــي 
الديموغرافــي  التغييــر  مخطــط  إلكمــال 

وتهجير عرب األحواز.

نزوح نحو نصف مليون أحوازي وتدمير 200 قرية وتخريب 9 مدن تحاصرها الفيضانات

اتهامات لـ “الحرس الثوري” باستغالل الكارثة للتغيير الديموغرافي
الفيضانات ُتغرق األحواز.. وتذمر من “إهمال متعمد”

دونالد ترامب
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أعرب رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل 
خليفة عن تقديره للجهود التي يبذلها نادي 
المنامة في الرقي بلعبة كرة السلة وتدعيم 
من  بالعديد  المختلفة  الوطنية  المنتخبات 
الالعبين المميزين، مؤكًدا سموه أن المنامة 
الشعبية  ذات  الكبيرة  الــصــروح  أحــد  يعد 
رياضي  كــيــان  وأنـــه  المملكة،  فــي  العالية 

فاعل في أنشطة االتحاد.
بها سموه  قام  التي  الزيارة  ذلك، في  جاء 
أعضاء  من  عــدد  برفقة  المنامة  نــادي  إلــى 
في  كــان  حيث  بــاالتــحــاد،  اإلدارة  مجلس 
مجلس  رئــيــس  كــازرونــي  زهــيــر  استقباله 
إدارة نادي المنامة وأعضاء مجلس اإلدارة 
وبعض منتسبي النادي، حيث تأتي الزيارة 
الحريصة على دعم  ضمن تحركات سموه 
واألندية  السلة  اتحاد  بين  التعاون  أواصــر 

الوطنية األعضاء.
األندية  من  ُيعد  المنامة  إن  سموه  وقــال   
والمتعاونة  االتــحــاد  بــرامــج  فــي  النشطة 

جميع  فـــي  فـــاعـــل  ــود  ــ وجـ وذات  ــك،  ــذلـ كـ
سموه  مشيًرا  العمرية،  الفئات  مسابقات 
أيًضا إلى دور النادي في استخراج المواهب 

الــوطــنــيــة،  للمنتخبات  الــداعــمــة  الـــواعـــدة 
وكذلك المنتخب الوطني األول الذي يضم 
المميزين، وبارك سموه  نخبة من الالعبين 
للنادي تحقيق كل بطوالت الفئات العمرية، 
السليم  التخطيط  نــتــاج  ذلـــك  أن  مــؤكــًدا 
والعمل من أجل المستقبل، وتمنى التوفيق 
للفريق األول في بطولة األندية الخليجية 
التي سيستضيفها النادي خالل الفترة من 
وقــوف  وأكــد  الحالي  أبــريــل   27 لغاية   20

االتحاد مع النادي في هذه البطولة.
بــدوره، ثمن زهير كازروني رئيس مجلس 
الشيخ  ســمــو  ــارة  ــ زي الــمــنــامــة  نـــادي  إدارة 
ــتــي تــؤكــد  عــيــســى بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة ال
مع  جنب  إلــى  جنًبا  التواجد  على  حرصه 
األندية الوطنية، مؤكًدا أن جميع منتسبي 
ــنــادي يــعــّبــرون عــن اعــتــزازهــم وفخرهم  ال
إلى أن مبادرات سموه  الزيارة، الفًتا  بهذه 

تبّشر بمستقبل زاهر للسلة البحرينية.

سمو الشيخ عيســى بن علي: النادي نشــط في برامج االتحاد

“المنامة” كيان رياضي فاعل
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أعلنت جرافيتي أندور ســكاي دايفينغ “جرافيتي” يوم األربعاء الموافق 8 أبريل 2019 عن 
نجــاح أول دفعــه مــن المدربيــن البحرينيين للطيــران الحــر الداخلي بعد تفوق المترشــحين 
التدريبيــة األولــى  الــدورة  فــي  الثالثــة ناصــر خليفــة ومحمــود يعقــوب وقاســم خميــس 

للبحرينيين فقط التي نظمتها جرافيتي. 

بتتويج  اليوم  هذا  في  جرافيتي  واحتفلت 
ــازات الــمــرشــحــيــن الــذيــن  ــجـ الــخــريــجــيــن وإنـ
الشباب  قــدرات  وعزمهم  بجهودهم  أثبتوا 
ورياضات  وظائف  احتراف  على  البحريني 
ألول  رســمــيــة  كمهنة  ومــمــارســتــهــا  جــديــدة 
هذه  فأتت  البحرين.  مملكة  تاريخ  في  مرة 
جديده  وظيفة  إبــراز  في  لإلسهام  المبادرة 
والحد  العمل  وســـوق  البحريني  بالمجتمع 
جديده  آفــاق  فتح  إلــى  إضافة  البطالة،  من 
ــبـــات جـــدارتـــه في  لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي وإثـ
الــمــألــوف  عــن  والـــخـــروج  األعـــمـــال  مختلف 
والتنافس في سوق األعمال العالمية؛ كونها 
والكفاءات  المدربين  وتفتقر  جديدة  مهنة 
في هذا المجال خصوصا في الدول العربية. 
البحرينيين  المدربين  نجاح  اعتماد  تم  وقد 
بعد رحلة تدريبية شاقة ومكثفة استغرقت 
6 أسابيع، وتضمنت تدريبات نظرية وعملية 
بشكل يومي مع مدربين جرافيتي ومدرب 
المصنعة  الشركة  وهــي  “ايــروديــوم”،  شركة 
لــنــفــق جــرافــيــتــي الــهــوائــي لــلــطــيــران الــحــر 
والمرخصة عالميا في تأهيل مدربي الطيران 
تم  للتدريبات  النهائية  المراحل  وفي  الحر. 
البدنية  قــدراتــهــم  على  المرشحين  اخــتــبــار 
والعملية الجتياز المرحلة األخيرة؛ ليصبحوا 
المجال  هـــذا  فــي  بحرينيين  مــدربــيــن  أول 
عالمية  رسمية  رخص  هناك  حيث  العالمي، 
باستمرار  مراقبتها  ويــتــم  المهنة،  لــمــزاولــة 
والــمــتــدرب.  الــمــدرب  إمــكــانــات  على  حفاظا 
اعتماد مدرب  أيضا  تم  ذلك  إلى  وباإلضافة 
يصبح  بــأن  لويس”  “غــارث  األول  جرافيتي 

ممتحنا لهذه الدورة مستقبليا.
هــذه  تنظيم  بــاســتــكــمــال  قــامــت جــرافــيــتــي 
عدة  مراحل  في  المكثفة  التدريبية  الــدورة 
المرشحين  واختيار  التسجيل  بفترة  بــدأت 
ــاء عــلــى مــؤهــالتــهــم الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة  ــن ب
الــعــالــيــة وشــغــفــهــم لــلــطــيــران. وتــألــفــت هــذه 
الــمــجــمــوعــة مـــن 7 مــرشــحــيــن مـــن الــذكــور 
التي تم اختيارهم ضمن عدد كبير  واإلناث 
من المتقدمين خالل فترة التسجيل. بعدها 
اخــتــبــارات  بتنظيم  جــرافــيــتــي  فــريــق  ــام  قـ
المرحلة  هــذه  تــجــاوز  وتــم  البدنية،  اللياقة 
ــذيــن تم  5 أفــــراد فــقــط مــن الــمــجــمــوعــة، وال
التدريبية  الــدورة  البتداء  ذلك  بعد  تأهيلهم 
شركة  من  والممتحن  المدرب  قــام  العملية. 
هذه  في  جرافيتي  في  بالحضور  أيروديوم 
تضمنت  يوميا.  المجموعة  لتدريب  الفترة 
هذه المرحلة تدريبات السالمة، حيث يقوم 
والمواقف  النماذج  أصعب  بــإعــداد  الــمــدرب 

تهيئتهم  ويتم  المدربين،  تصادف  قد  التي 
المواقف؛  هذه  في  صحيح  بشكل  للتصرف 
للزبائن.  الــتــامــة  والــســالمــة  ــان  األمــ لــضــمــان 
اســتــطــاع 3 مــرشــحــيــن فــقــط تـــجـــاوز هــذه 
تدريب  تم  ثم  ومن  التدريبات  من  المرحلة 
الــمــجــمــوعــة الــنــهــائــيــة عــلــى نـــمـــاذج خــدمــة 
العمالء والمهام الذي على المرشح القيام بها 
المعتادة  انشطتهم  لقيادة  مهيئين  ليكونوا 
والمحترفين.  الرياضة  ومرتادي  الزبائن  مع 
واعتمادهم  المرشحين  اختبار  تم  ثم  ومــن 
العام  المدير  وأعــربــت  مــدربــهــم.  جانب  مــن 

الحمادي  خــولــة  الــقــابــضــة،  سمحان  لشركة 
التاريخية  اللحظة  بهذه  فخرها  مــدى  عــن 
بــاب  تــم مــن خــاللــهــا فــتــح  الــتــي  لجرافيتي 
القطاع  فــي  للبحرينيين  لــلــوظــائــف  جــديــد 
“يسعدني  وقــالــت:  والــســيــاحــي،  الــريــاضــي 
وبكل فخر أن أهنئ ناصر ومحمود وقاسم 
أول  لــقــب  عــلــى  نجاحهم وحــصــولــهــم  عــلــى 
النفق  في  الحر  للطيران  بحرينيين  مدربين 
على  دلياًل  جهدهم  كان  الزجاجي.  الهوائي 
المهنة  ومــمــارســت  الــريــاضــة  لــهــذه  شغفهم 
عن  الوعي  نشر  إلــى  نتطلع  أننا  كما  رسميا. 

الطيران الحر الداخلي وتوسع دائرة العاملين 
المجال  هــذا  في  والرياضيين  والمحترفين 
والمدربات  المدربيين  من  المزيد  وتوظيف 
لجميع  هنيئا  جــرافــيــتــي.  فــي  البحرينيين 
المدربين، مرحبين بكم في فريق جرافيتي”. 
دائما  “كنت مرتبطا  ناصر خليفة، قائال:  عبر 
بالرياضات الجوية، ولذا فإن حبي للطيران 
يأتي بشكل طبيعي، ولكن كان التغلب على 
وأنــا فخور  لي  بالنسبة  تحديا  الـــدورة  هــذه 
الطيران  مــدربــي  أول  بين  مــن  بكوني  جــدا 
الــحــر الــداخــلــي الــبــحــريــنــيــيــن”. كــمــا تحدث 

اإلنــجــاز:  بــهــذا  فرحته  عــن  يعقوب  محمود 
منذ سنتين حين  الفرصة  هذه  أنتظر  “كنت 
هذا  في  فالعمل  الحر،  الطيران  تعلم  بــدأت 
الــمــجــال شـــيء كــنــت أحــلــم بــه كــونــي محبا 
“كما أضاف محمود  الرياضة خصوصا  لهذه 
بأن حضوره في كأس العالم الثالث للطيران 
جرافيتي  نظمته  التي   2018 الداخلي  الحر 
إلهام  مصدر  كــان  الماضي  أكتوبر  شهر  في 
هذه  بتعلم  الهتمامه  الــرئــيــس  والــدافــع  لــه 
ــبـــر قـــاســـم خــمــيــس بــفــخــره  الـــريـــاضـــة. وعـ
بالنجاح، قائال: “كوني محبا للمغامرة أريد أن 
التجربة  البحريني على هذه  الشباب  أشجع 
الرياضة،  عشاق  من  أنا  نوعها.  من  الفريدة 
وقد استوحاني هذا المجال من أول تجربة 
بمنح  اآلن  متشوق  فإني  في جرافيتي،  لي 
لــلــزبــائــن وإعــطــائــهــم تجربة  هـــذه الــتــجــربــة 
الستقبال  حاليا  جرافيتي  تستعد  مشوقة”. 
المترشحين لدورة أوائل  الثانية من  الدفعة 
فباب  الهوائي،  للنفق  البحرينيين  المدربين 
الدفعة  لقبول  ومستمر  مفتوح  التسجيل 
ــيــة. لــلــتــســجــيــل واالســـتـــفـــســـار يــرجــى  ــان ــث ال
بجرافيتي  االستقبال  مكتب  على  االتصال 

على +9731310000.

اللجنة اإلعالمية

البحرين توظف أول دفعة من المدربين البحرينيين للطيران الحر

لقطة جماعية لناصر خليفة ومحمود يعقوب وقاسم خميستتويج ناصر خليفة ومحمود يعقوب وقاسم خميس

قاسم خميس ناصر خليفة محمود يعقوب

اللجنة اإلعالمية

تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي ورئيــس االتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة أقيم يوم السبت في تمام الساعة 11:30 صباحا 
حفــل افتتــاح دورة المدربيــن الدوليــة للمســتوى األول وذلك بقاعــة المحاضرات 

بمركز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائرة.

 وفي بداية الحفل تحدث الشيخ علي 
في كلمة االفتتاح وشكر مدير ومحاضر 
والمنظمين  ــريــامــي  ال شــهــاب  ــدورة  ــ الـ
والقائمين على المركز، وأفاد عن أهمية 
العلمي من خالل  التدريب والتحصيل 
والتعليم  ــنــدوات  ال ــــدورات وحــضــور  ال
ــيــس الــحــصــول  والــتــدريــب الـــذاتـــي ول
وإنما  الهدف  هو  فقط  الشهادات  على 
وتطوير  تنمية  على  وانعكاسه  التعلم 
أعلى  إلــى  بالالعبين  والــوصــول  الفرق 
األمين  تحدث  ذلــك  بعد  المستويات، 
إلى أن  البحريني ووّجه  العام لالتحاد 

مركز البحرين لتطوير الكرة 
الــطــائــرة ومـــن خـــالل ما 

دورات  ــن  مــ يـــقـــدمـــه 
ونـــــــــدوات مــــن أجـــل 
لــدى  الــمــعــرفــة  تنمية 
الــمــدربــيــن والــوصــول 

بـــأســـالـــيـــب الـــتـــدريـــب 

إلى عمل  تهدف  أنها  والعملية  النظرية 
بالعلم  محصن  الطائرة  للكرة  مجتمع 
ــقــــدرات، وشــكــر  ــ والــمــعــرفــة وتــنــمــيــة ال
ــاب ومــحــمــد  ــهـ ــي شـ ــ ــدول ــ الــمــحــاضــر ال
الذوادي رئيس المركز والمنسق للدورة 

أحمد عبدالعال. 
بــعــد ذلــــك، تــحــدث الــريــامــي وأعــطــى 
والمحاضرات  الــدورة  نظام  إيجاًزا عن 
االمتحانات  ونــوع  والعملية  النظرية 
وحــــــث الـــــدارســـــيـــــن عـــلـــى الـــحـــرص 
ــفـــادة من  ــتـ ــدورة واالسـ ــ ــ عــلــى وقـــت ال
ــام رئــيــس  ــقــاش أمــ ــن ــمــحــاضــرات وال ال
عن  تحدث  الـــذوادي  محمد 
المركز  ومــســيــرة  تــاريــخ 
وأهـــــمـــــيـــــة وجـــــــــودة 
ومــــســــاهــــمــــاتــــه فــي 
الكرة  مجتمع  تطوير 
مملكة  فـــي  الـــطـــائـــرة 

البحرين.

افتتاح دورة المدربين الدولية للطائرة

ظــفــرت العــبــات مــدرســة الــقــيــروان 
البنات  لـــمـــدارس  الــســلــة  كـــرة  بلقب 
الــمــبــاراة  فــي  تغلبن  إذ  اإلعـــداديـــة، 
النهائية على مدرسة اإليمان الخاصة 

التي حققت الوصافة.
للخدمات  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  ــام  وقــ
بوزارة  الطالبية  واألنشطة  التربوية 
الجيب  والــتــعــلــيــم شــيــخــة  الــتــربــيــة 
وبحضور  الفائزة  الــمــدارس  بتتويج 
ــريــاضــيــة  ال الـــتـــربـــيـــة  إدارة  ــر  ــديـ مـ
والـــكـــشـــفـــيـــة والــــمــــرشــــدات عــصــام 
عبدهللا، ورئيس مجموعة المسابقات 
ــيــــس مــجــمــوعــة  ــ نــــــادر جـــمـــالـــي ورئ

المسابقات عبدهللا العباسي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

القيروان بطالت 
كرة السلة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اســتقبل رئيــس االتحــاد الملكي البحريني للفروســية وســباقات القــدرة نائب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة  في قرية القدرة وفد 
فرســان مجمــع الفروســية بالعاصمــة التركمانية عشــق آباد الذي سيشــارك في حفل 

افتتاح معرض البحرين لإلنتاج الحيواني “مراعي 5” اليوم )الثالثاء(.

تعزيز  إلـــى  تطلعه  عــن  ســمــوه  وأعــــرب 
الشقيقين  البلدين  بين  التعاون  أواصــر 
أشاد  كما  الفروسية،  رياضة  مجال  في 
آل خليفة  راشد  بن  الشيخ فيصل  سمو 
نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة رئيس 
االتـــحـــاد الــمــلــكــي لــلــفــروســيــة وســبــاقــات 
تركمانستان  فــرســان  بمستوى  ــقــدرة،  ال
العالية  الفروسية ومهاراتهم  في رياضة 
مؤكًدا أهمية رياضة الفروسية في تعزيز 
العالقات الثنائية بين البلدين والشعبين 
التوفيق والنجاح  الصديقين متمنيا لهم 

البحرين  مملكة  اهــتــمــام  إلـــى  ومــشــيــًرا 
لما  الــقــدرة  وسباقات  بالفروسية  الجاد 
للخيل  المرابط  المملكة من أعرق  تملكه 
منظمة  في  والمسجلة  األصيلة  العربية 
سالالتها  بنقاوة  تشتهر  والتي  )الــواهــو( 
وقوة تحملها وقدرتها التنافسية العالية 
منصات  إلــى  الــوصــول  مــن  تمكنها  التي 
اإلقليمية  المنافسات  كــل  فــي  التتويج 

والعالمية.
ــددا مــــن الـــخـــيـــول  ــ ــ ــمــــوه عـ وشــــاهــــد ســ
الــتــركــمــانــيــة، واســتــمــع إلـــى شـــرح حــول 

الخيول، وفي  بهذه  اهتمام تركمانستان 
الختام قدم الوفد هدية تذكارية لسموه 
بهذه المناسبة. من جهته، أعرب أعضاء 
الوفد عن شكرهم الوافر لمملكة البحرين 
الســتــضــافــتــهــم وإلتـــاحـــة الــفــرصــة لهم 
المملكة  جماهير  أمام  عروضهم  لتقديم 
مشيدين بالدور المحوري والبارز لمملكة 

ــور ريــاضــة  ــطـ ــي نـــجـــاح وتـ ــبــحــريــن فـ ال
بالخيل  المختصة  الفروسية والرياضات 
البحريني  ــدور  ــال ب اهتمامهم  مــؤكــديــن 
تطوير وتجديد  فــرص  مــن  يــعــزز  الـــذي 
طرق التدريب واالعتناء بالخيل بأحدث 
أصحاب  المدربين  وبامتالك  األساليب 

الخبرات الواسعة.

زيــارة الوفــد للمملكة تترجــم أهمية الرياضــة في تعزيــز العالقات

فيصل بن راشد يستقبل فرسان تركمانستان

اللجنة اإلعالمية



تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكــرة الطاولة الشــيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة، تشــهد صالة االتحاد عند الســاعة السادســة والنصف من 
مســاء اليــوم الثالثــاء إقامــة المبــاراة الختامية لــدوري العموم لكــرة الطاولة التي 

ستجمع بين متصدر الترتيب سار والوصيف البحرين.

 وفــي حــال فــوز ســار اليــوم ســيتوج رســميًا 
 -  2018 الرياضــي  للموســم  الــدوري  بلقــب 
 2019، فيمــا فــي حــال فــوز البحرين ســيتجه 
الفريقيــن لمبــاراة فاصلة لتحديــد هوية بطل 

الدوري.

 ويمتلــك فريــق ســار )22 نقطــة( والبحريــن 
)21 نقطــة(، حيث فاز ســار علــى البحرين في 

القسم األول بثالثة أشواط مقابل شوطين.
فــي  لصالحــه  األمــور  حســم  ســار  ويأمــل   
مواجهــة اليــوم وحســم لقــب الــدوري، حيــث 

يمتلــك العديــد مــن الالعبيــن المميزيــن وهــم 
وســيدمرتضى  عبــاس  ومحمــد  مكــي  أنــور 

حسين وعلي رضي وحسن عبدالرحيم.
أما فريــق البحرين بقيادة العبه المتميز حمد 
بوحجــي، فــإن الفريــق يأمــل بتحقيــق الفــوز 
وإبقــاء الصراع قائــم بين الفريقيــن واللجوء 
إلــى المواجهــة الفاصلة، حيــث يمتلك الفريق 
العبيــن مميزيــن هــم حمــد بوحجــي وراشــد 
ســند ولؤي جمال وحســين الهاشمي ويوسف 

البوفالسة.
وســتقوم الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 

أبطــال األشــبال والناشــئين  بتتويــج  خليفــة 
والشــباب. وحصــل علــى لقب دوري األشــبال 
فريــق عالي برصيــد )35 نقطة(، المركز الثاني 
البحريــن برصيــد )34 نقطــة(، الثالــث توبلــي 
)33 نقطة(. أما بطل الناشــئين هو فريق ســار 
الــذي حصــل علــى اللقــب برصيــد )32 نقطة(، 
الثاني توبلي برصيد )29 نقطة(، الثالث عالي 
)28 نقطة(. كما ســتتوج حياة بنت عبدالعزيز 
فريق ســار بحصوله على لقب دوري الشــباب 
برصيــد )24 نقطــة(، الثانــي عالــي )21 نقطة(، 

الثالث توبلي )21 نقطة(.

سار للحسم والبحرين لتأجيل لقب دوري العموم للطاولة

برعاية كريمة من لدن ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، ورئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة، اختتمت فعاليــات البطولة 
اإلقليمية الثانية عشرة لأللعاب الرياضية لمدارس سابس، التي استضافتها مدرسة الشويفات 

الدولية البحرين في الفترة من 4 وحتى 7 أبريل الجاري. 

وقــد شــارك فــي البطولة مــا يقارب ألــف طالب 
وطالبة من خمس وعشرين مدرسة من مدارس 
سابس SABIS® من ثالثة عشر بلدا في جميع 
والبحريــن،  أذربيجــان،  وهــي:  العالــم،  أنحــاء 
ومصــر، وألمانيا، واألردن، وكردســتان، ولبنان، 
والمملكــة  ورومانيــا،  وباكســتان،  وُعمــان، 
العربيــة الســعودية، وكينيا، واإلمــارات العربية 
المتحدة. إضافة إلى المشــاركين من المدارس 
الخاصــة في مملكة البحريــن، إذ تمت دعوتهم 
علــى وجــه الخصــوص إيمانــا بــروح التعــاون 
والتنســيق بيــن المدارس الخاصة فــي المملكة 
فــي ظاهرة رياضية فريدة، تتزامن مع الذكرى 

المئوية النطالق التعليم في مملكة البحرين.
وقــد اســتهل هــذا الحــدث بحفــل افتتــاح كبير 
حضــره نيابــة عــن ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد 
لشــؤون  الملــك  جاللــة  مستشــار  خليفــة،  آل 
الشــباب والرياضــة صالــح بــن هنــدي المناعي، 
ووزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، 
ومحافــظ المحــرق ســلمان بن هنــدي المناعي، 
إلــى جانــب أعضاء مــن وزارة التربية والتعليم 
غفيــر  وحضــور  والرياضــة،  الشــباب  ووزارة 
مــن إدارييــن ومعلميــن وأوليــاء أمــور الطلبــة 

وأقاربهم وأصدقائهم. 
وقــد ُســِحَر الضيــوف بالعــروض الرائعــة التــي 
أدتها كل من فرقة المشــاة الموســيقية، وفرقة 
الخيالــة التابعتين لــوزارة الداخلية، والعروض 
الفنيــة الراقصــة التــي قدمهــا طلبــة المدرســة 
والتــي جســدت األلعــاب الرياضيــة األربــع. كما 
قدمت فرقة العرضة البحرينية لوحة فنية من 
عبــق التــراث البحرينــي األصيــل. وفــي أعقاب 

العــروض، كانــت كلمــة نائــب رئيــس مــدارس 
سابس SABIS® فيكتور سعد. كما ألقى صالح 

بن هندي المناعي كلمة في هذه المناسبة.
حقــق هــذا الحــدث نجاحــا باهــرا علــى جميــع 
األصعــدة، فقــد قــدم تالمــذة مــدارس ســابس 
جميــع  فــي  البطولــة  هــذه  خــالل   ®SABIS
وقدراتهــم  لقواهــم  رائعــا  عرضــا  المســابقات 
الــروح  وأظهــروا  الرياضيــة.  ومهاراتهــم 
الرياضية العالية التي نالت إعجاب الجميع بما 
فيهم اللجنة التحكيمية. كما استمتع الضيوف 
باألجواء الرائعة التي خيمت على هذه الحدث 
الرياضــي الكبير، حيث رافقــت البطولة برامج 
ترفيهيــة وثقافيــة متنوعــة ســاهمت وبشــكل 
تتميــز  مــا  علــى  الضيــوف  تعريــف  فــي  كبيــر 
حضاريــة  مقومــات  مــن  البحريــن  مملكــة  بــه 

وتاريخية. 
نالــت المــدارس المشــاركة نصيبها مــن النجاح، 
وقــد وزعــت الميداليــات علــى الفــرق الفائــزة؛ 
كان  حيــث  ولنجاحهــا،  الشــاق  لعملهــا  تقديــرا 
نصيب مدرسة الشويفات الدولية في البحرين 
أربع ميداليات موزعة بين الذهبية والبرونزية. 
فــي نهائــي كــرة الســلة للبنــات، شــهد الجمهــور 
مباراة بين فريقي مدرســة الشويفات الدولية-
الشويفات/  لبنان، ومدرسة الشويفات الدولية-

عّمان/  األردن، وقد فاز فريق الشويفات/  لبنان. 
أمــا نهائــي بطولة كرة الســلة للبنين، فقد شــهد 
منافســة قويــة بين فريقي مدرســة الشــويفات 
الدوليــة- الشــويفات  ومدرســة  الدولية-دبــي، 

مدرســة  فريــق  حّقــق  وقــد  لبنــان،  الكــورة/  
الشــويفات الدولية- الكورة/ لبنان الّنصر، وتوج 

فريــق  هــزم  القــدم،  كــرة  وفــي  البطولــة.  فــي 
الفتيــان )الذيــن هــم دون العاشــرة مــن العمــر( 
مــن مدرســة الشــويفات الدوليــة - أبــو ظبــي، 
فريق مدرســة الشــويفات الدولية-إربيل وذلك 
فــي مباراة حماســية. أما بالنســبة إلــى الفتيان 
الذين هم دون الرابعة عشــرة، فقد أظهر فريقا 
ومدرســة  -دبــي  الدوليــة  الشــويفات  مدرســة 
الشــويفات الدولية-أبوظبي مهارات رائعة في 
ملعــب كــرة القــدم، لتنتهي المبــاراة بفوز فريق 
مســابقات  تميــزت  كمــا  األول.  بالمركــز  دبــي 
القويــة،  بالمنافســة  القــوى  وألعــاب  الســباحة 
حيث تم تسجيل ثالثة أرقام قياسية جديدة: 

رقــم في الجري ألربعمئة متر للبنين، ورقم في 
القفــز الطويــل للبنــات )لمــن هم دون السادســة 
عشــرة(، ورقــم في ســباحة الصدر للبنــات )لمن 
هم دون الثانية عشرة( من أصل أربع وعشرين 
مســابقة. وقــد نال تالمذة مدارس ســابس في 
والســعودية،  ومصــر،  واإلمــارات،  البحريــن، 
وألمانيــا، وباكســتان، واألردن، ولبنــان، وعّمان، 
وكردستان ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية 
لحلولهــم فــي المراكــز الثالثــة األولــى فــي كل 

األلعاب الرياضية. 
البطولــة  اإلقليميــة  )ســابس(  بطولــة  وتعــد 
فــي سلســلة  للتالمــذة  تتيــح  التــي  الرياضيــة 

مــدارس )ســابس( عــرض مواهبهــم الرياضيــة 
والــروح الفريقيــة، وتهــدف إلــى دعــم الحركــة 
للرياضــة  والترويــج  المدرســية  الرياضيــة 
باعتبارهــا من أهم العوامل األساســية في بناء 
شــخصية التالمــذة. فهــي تســاهم فــي غــرس 
فــي  الجيــدة  النفســية  والخصائــص  الصفــات 
نفوســهم مثــل الثقة في النفــس وتقدير الذات 
وتحمــل المســؤولية، فضــال عــن إســهامها فــي 
ترســيخ قيــم المواطنــة الصالحــة عندهــم. كما 
أنها تعزز القيم االجتماعية لديهم مثل التعاون 
الرياضيــة  والمنافســة  الرياضيــة  والــروح 
الشــريفة في سلســلة من التحديــات الرياضية 

فــي أربع مســابقات رياضية، وهــي: كرة القدم، 
وكرة السلة، وألعاب القوى، والسباحة. 

ولقد دأبت مدارس الشــويفات الدولية انطالقا 
من تشــجيع الطاقات الطالبية والشــبابية على 
تنظيم هذه البطولة الرياضية كل عامين. وقد 
تــم اختيــار مملكــة البحريــن للبطولــة الثانيــة 
التســامح  مظاهــر  مــن  بــه  تتمتــع  لمــا  عشــرة 
والتعايش السلمي والحرية واالستقرار األمني 
مــن جهــة، ولمــا تحظــى به مدرســة الشــويفات 
الدوليــة فــي المملكــة مــن إمكانــات لوجســتية 
وإداريــة ورياضيــة متخصصــة الحتضــان هذا 

الحدث الرياضي اإلقليمي الكبير.

اللجنة اإلعالمية

ــدارس ســابــس ــمـ ــة لـ ــي ــاض ــري ــاب ال ــع ــأل ــة اإلقــلــيــمــيــة ل ــبــطــول ــيــات ال ــام فــعــال ــت خ

4 ميداليات لـ “الشويفات الدولية” في البحرين

لقطات من التتويج

فيكتور سعدصالح بن هندي 
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رفــع رئيــس اتحــاد البحرين للدفــاع عن النفــس التهاني والتبريــكات أحمد الخياط 
إلــى ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيــس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وإلى النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس 
الفخــري لالتحــاد البحرينــي لفنون القتال المختلطة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بمناسبة حصول منتخبنا الوطني للجوجيتسو على 7 ميداليات ملونة وهي 
5 ذهبيــة وميداليــة فضيــة واحــدة وميداليــة برونزيــة واحــدة في بطولــة جنوب 
آســيا للجوجيتســو التي أقيمت في جمهورية الهند ليواصل منتخب الجوجيتســو 
مشــواره الناجــح فــي مشــاركاته الخارجية ويضاعــف اإلنجــازات المتواصلة التي 

تحققها ألعاب الدفاع عن النفس بشكل عام ولعبة الجوجيتسو بشكل خاص.

 وأوضــح الخياط أن المتابعة المســتمرة 
بــه  يحظــى  الــذي  الالمحــدود  والدعــم 
االتحاد من ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة وســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة ســاهم بشــكل كبيــر بمواصلــة 
حصــد اإلنجــازات، مشــيًرا إلــى أن دعــم 

ومتابعــة ســموهما المســتمرة دافــع كبير 
لالتحــاد مــن أجــل مواصلة بــذل الجهود 
لحصــد المزيــد مــن اإلنجــاز، حيث وضع 
االتحاد شــعار “عام الذهــب” الذي أطلقه 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 

وضعه في كافة مشاركاته الخارجية.

 وفــي منافســات البدلــة، تألــق منتخبنــا 
آســيا  جنــوب  بطولــة  فــي  الوطنــي 
ميداليــات  ثــالث  حصــد  للجوجيتســو 
ذهبيــة في منافســات البدلــة “GI”، حيث 
أحرز كل من الفتي الذهبي الالعب علي 
بعدهــا   77 تحــت  ذهبيــة وزن  منفــردي 

القصيبــي  المتألــق نجــاد  الالعــب  أحــرز 
فيمــا  ذهبيــة   85 تحــت  وزن  ذهبيــة 
أحــرزت الالعبــة المتألقــة صغــرى مبارك 

ذهبية في وزن تحت 70 كيلو.
 ،”NOGI“ وفــي منافســات البــدون بدلــة 
الميداليــات  حصــاد  منتخبنــا  واصــل 

الملونــة، حيث أحــرز الفتي الذهبي علي 
منفردي المركز األول والميدالية الذهبية 
في وزن تحت 77 كيلو والذهبية الثانية 
لــه في هــذه البطولة، فيمــا احرز الالعب 
علــي إبراهيمي المركز الثاني والميدالية 
أحــرز  كمــا  الــوزن.  نفــس  فــي  الفضيــة 

الالعــب المتألــق نجــاد القصيبــي المركــز 
الثالــث والميداليــة البرونزيــة فــي وزن 
تحــت 85 كيلو. وفي منافســة الســيدات 
أحــرز الالعبة صغرى مبارك المركز األول 
والميداليــة  كيلــو   70 تحــت  وزن  فــي 
الذهبية والثانية لها في البطولة نفسها.

توبلي - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

الخياط يهنئ بإنجاز الجوجيتسو في بطولة جنوب آسيا

أحمد الخياط جانب من التتويج

لقاء سار والبحرين في القسم األول 

الرفاع - اتحاد الطاولة

 حقق 
7 ميداليات 

 ملونة منها 
5 ذهبيات تحت 

شعار “عام 
الذهب”
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رفع األمين العام المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة عبدالرحمن عســكر إلى مقام عاهل البالد جاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وإلى ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
أســمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناســبة تزكية الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا لالتحاد اآلسيوي لكرة 
القــدم لواليــة انتخابيــة جديــدة تمتــد مــن 2019 حتى 2023، إضافة إلى فــوزه بمنصب النائــب األول لرئيس االتحاد 

الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

ممثــل  عســكر  عبدالرحمــن  هنــأ  كمــا 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والنائــب 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
االتحــاد  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 

البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ 
خالــد بن حمد آل خليفة، بهذا اإلنجاز 
الــذي يعتبر مفخرة ليــس للبحرينيين 

فقط، بل للعرب جميعا.
وأكــد األمين العام المســاعد للمجلس 
أن  علــى  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم صاحــب 

القــارة  فــي  ومؤثــرة  قويــة  كاريزمــا 
الصفــراء وقيادي مــن الدرجة األولى 
مــن  الســابقة  الفتــرة  فــي  اســتطاع 
تحقيق العديد مــن اإلنجازات، والتي 
جعلــت مــن قــارة آســيا اليــوم متحدة 
فــي مجــال كــرة القــدم وقــادرة علــى 
المنافســة وبشــكل أقوى من الســابق، 

الفتــة فــي الوقت نفســه أنظــار العالم 
إلــى المســتويات الفنيــة التــي تتمتــع 
بهــا المنتخبــات اآلســيوية على جميع 

األصعدة.   
الشــيخ ســلمان خــالل  كمــا اســتطاع 
الســنوات األربع الماضيــة من تحقيق 
تحويــل  وهــي  الصعبــة،  المعادلــة 
المتراكمــة  اآلســيوي  االتحــاد  ديــون 
وانعكســت  تضاعفــت  إيــرادات  إلــى 
الوطنيــة  االتحــادات  حصــص  علــى 
للقــارة، وهذا ما جعــل ثقة االتحادات 
اآلســيوية تزداد فيــه واعتبرته األكفأ 
عــرش  علــى  ليتربــع  المنصــب  لهــذا 

سلمان بن إبراهيمالقارة لوالية جديدة. عبدالرحمن عسكر

صاحب كاريزما قوية وقيادي من الدرجة األولى
ــراهــيــم ــمــان بـــن إب ــة ســل ــى تــزكــي ــارة الــصــفــراء عــل ــقـ ــاع الـ ــم ــإج عــســكــر يــهــنــئ ب

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

ساهم االتحاد البحريني للسيارات في تنظيم وإدارة السباق الختامي لبطولة االتحاد 
الســعودي للكارتنغ 2019 والتي أقيمت مســاء يوم الســبت الماضي على مضمار حلبة 
Fun Xtreme بميــدان ديــراب بالعاصمــة الســعودية الريــاض، حيــث أقيمــت البطولــة 

بدعم من الهيئة العامة للرياضة وبإشراف االتحاد السعودي للسيارات.

مــن  كل  الســيارات  اتحــاد  وفــد  ومثــل   
االتحــاد  عــام  مديــر  الــذوادي  عبدالعزيــز 
البحريني للســيارات عضــو لجنة المحكمين 
والمتطوعيــن الدوليــة رئيًســا للوفــد، عــالء 
فروتن، ياسر خليل، حسن غلوم، علي فيني 

ومحمد إسماعيل.
  وتأتــي مشــاركة وفــد االتحــاد البحرينــي 
هــذا  تنظيــم  فــي  بالمســاهمة  للســيارات 
المتينــة  العالقــات  علــى  تأكيــًدا  الســباق 
والوطيدة التي تربط المملكتين الشقيقتين 
المملكة العربية الســعودية ومملكة البحرين 
في شــتى المجاالت ال ســيما الرياضي منها، 
حيــث كان لوفد اتحاد الســيارات البحريني 
مســاهمة ســابقة فــي تنظيــم وإدارة ســباق 
خــالل  بالدرعيــة  أقيــم  الــذي   E الفورمــوال 
شهر ديسمبر الماضي، كما يأتي ذلك تأكيًدا 
علــى تراكــم الخبــرات الواســعة لدى شــباب 
البحريــن ومــا يمتلكونــه مــن قــدرات هائلــة 

ورصيــد كبيــر في تنظيــم مختلف ســباقات 
السيارات.

 وأعــرب وفــد اتحــاد الســيارات البحرينــي 
عــن فخــره واعتزازه بالمســاهمة في تنظيم 
ســباقات المملكــة العربيــة الســعودية والتي 
اعتبروهــا ســباقاتهم، وأن تحقيــق النجــاح 
فيهــا هــو تحقيــق النجــاح لمملكــة البحرين، 
مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به االتحاد 
رئيــس  رأســه  وعلــى  للســيارات  الســعودي 
مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي األمير 
خالد الفيصل، مؤكدين للجميع استعدادهم 
التــام لنقل خبراتهم والمســاهمة في تنظيم 
أي ســباق بالشــقيقة الكبرى وأنهــم جميعهم 

يعملون باسم #فريق_ البحرين.
 وشــهد الســباق الختامــي مشــاركة واســعة 
فاقت 50 متســابًقا ومتســابقة تنافســوا في 
أربع فئات، الفئة العامة، فئة الســيدات، فئة 

ذوي الهمم، فئة الناشئين.

البحرين تساهم في تنظيم “الكارتنغ” بالرياض

أســفرت نتائــج افتتاح الجولــة 15 لدوري 
فــوز  عــن  القــدم  لكــرة  الثانيــة  الدرجــة 
كبيــر لســترة علــى التضامــن، وفــوز ثميــن 
للبســيتين على قاللي، في المباريات التي 

أقيمت مساء أمس.
على ملعب مدينة حمد، حقق ســترة فوزا 
مســتحقا علــى حســاب التضامــن بنتيجــة 

.)7/0(
 3( العريبــي  محمــود  األهــداف:  وســجل 
أهــداف(، دييغــو )هدفيــن(، محمــد حبيــل 

وسيد قاسم علوي.
ووصل رصيد سترة إلى 28 نقطة من 13 
مبــاراة، وبقــي التضامــن علــى 7 نقاط من 

13 مباراة.
وعلى استاد األهلي، حقق البسيتين فوزا 

مهما على حساب قاللي بنتيجة )3/2(.
 3( دعيــج  عبــدهللا  للبســيتين:  ســجل 
أهــداف(، ولقاللــي: ســلمان صــالح حبيب 

وناصر محمد.
ووصل رصيد البسيتين إلى 29 نقطة من 
13 مبــاراة، وبقــي قاللــي عنــد 6 نقاط من 

13 مباراة.
وتختتم اليوم )الثالثاء( منافسات الجولة 
15، وذلك بإقامة لقاءين عند 6.45 مساء.

يلعــب مدينــة عيســى )22 نقطــة مــن 13 
مبــاراة( مــع االتفاق )نقطــة واحدة من 13 

مباراة( على ملعب مدينة حمد.
وعلــى اســتاد األهلي، يلعــب البحرين )15 
نقطة من 13 مباراة( مع االتحاد )21 نقطة 

من 13 مباراة(.

تنطلــق اليــوم )الثالثــاء( منافســات الدور قبــل النهائي لمســابقة كأس 
رئيــس االتحــاد لــدوري أنديــة الدرجــة األولــى لكــرة اليــد بإقامــة 

مباراتين.

فريــق  األولــى  المبــاراة  فــي  ويلتقــي 
التضامــن مــع نظيره االتحــاد في تمام 
الســاعة 5:30 ويليها مباشرة لقاء آخر 
يجمــع الشــباب وتوبلــي عنــد الســاعة 
7 مســاًء علــى صالــة اتحــاد اللعبــة بأم 

الحصم.
وتأهلت الفرق المتبارية اليوم إلى هذه 
المرحلــة بعدما احتلــت المراكز األولى 
التمهيــدي،  بالــدور  فــي مجموعتيهمــا 
إذ تصــدر التضامــن المجموعــة الثانية 
توبلــي  وتــاله  نقطــة   15 برصيــد 
أوالً  الشــباب  جــاء  فيمــا  نقطــة،   12
بمجموعتــه األولــى برصيــد 15 نقطــة 
نقطــة.   11 برصيــد  االتحــاد  وتــاله 
والفائــزان مــن لقائي اليوم ســيتأهالن 

التــي  النهائيــة  للمبــاراة 
يــوم  مســاء  ســتقام 

السبت المقبل.

المربع الذهبي للكبار

النجمــة  فريــق  كســب 
المواجهــة األولــى أمــام نظيره 

منافســات  انطــالق  فــي  األهلــي 
أنديــة  دوري  لكبــار  الذهبــي  المربــع 
الدرجــة األولى لكــرة اليد التي أقيمت 

أمس االثنين.
وتمكــن الرهيــب النجمــاوي مــن الفــوز 
بنتيجــة )30/38( بعدما انتهى الشــوط 
األول بتقدمــه أيضــًا )13/19(، وبذلــك 
بلــوغ  نحــو  المشــوار  نصــف  قطــع 

ة  ا ر لمبــا لــه ا يتبقــى  إذ  النهائيــة، 
الثانيــة  المواجهــة  فــي  الفــوز  تكــرار 
التي ســتقام يوم الجمعة المقبل، فيما 
ينبغــي علــى األهلي الفوز فــي المباراة 
الثانيــة والثالثــة؛ حتــى يصــل للمباراة 

الختامية.

من لقاء سترة والتضامن

الثانيــة الدرجــة  لــدوري   15 الجولــة  ختــام  النجمة يكســب األهلي في أولى مباريــات المربع الذهبياليــوم 
اليوم الدور قبل النهائي لكأس رئيس “اليد”فوز سباعي لسترة وثمين للبسيتين

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

أشــاد رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال ســلطان الغانم بتكريم وزير التربية 
والتعليــم ماجــد النعيمــي لالعبيــن والالعبــات الذين مثلــوا المنتخبــات الوطنية 
فــي بطولتــي الخليــج وغــرب آســيا لرفع األثقــال والتــي أقيمت مؤخًرا بســلطنة 
عمان وحصد من خاللها األبطال البحرينيين أكبر حصيلة في تاريخ رياضة رفع 

األثقال البحرينية بلغت 183 ميدالية ملونة.
 وأعــرب الغانــم عن بالغ شــكره وتقديــره للوزير ووزارة التربيــة والتعليم وإدارة 
التربيــة الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات وجميــع منتســبي الــوزارة علــى مــا 
يقدمونــه مــن دعم كبيــر والمحدود التحاد رفع األثقال والتعــاون الدائم والقائم 
بين الوزارة واالتحاد والذي يترجم تنفيذ توجيهات ســيدي ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة لمبــادرة ســموه “اســتجابة”، حيــث أشــار ســموه أننــا جميًعــا 
شــركاء فــي هــذا النهــج والوكــب لدفع العجلــة لألمام فــي مختلــف مواقعنا، وما 
تقوم به وزارة التربية والتعليم يترجم هذه التوجهات والتي من شأنها تحقيق 
اإلنجازات والمكاسب لمملكتنا الغالية، حيث إننا نعتبر أن الوزارة شريك أساس 
وفعــال فــي تحقيــق اســتراتيجيات االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال مــن الدعم 
الكبيــر الــذي تقدمــه الــوزارة للطــالب والطالبــات ممثلــي المنتخبــات الوطنيــة 
ومنتســبي الــوزارة وتســهيل مهمــات مشــاركاتهم ســواء المحليــة أو الخارجيــة 
وتفريغهــم والتعــاون الدائــم فــي مجــال اكتشــاف المواهــب الرياضيــة وإقامــة 

مختلف األنشطة والبرامج والفعاليات المشتركة.

الغانم: التربية واألثقال حققا 
رؤية ناصر بن حمد “استجابة”

تزكية سلمان بن إبراهيم تؤكد قيادته الناجحة
ــقــاري ال لــاتــحــاد  الــنــوعــيــة  بالنقلة  تشيد  عــبــدالــعــزيــز  بــنــت  ــاة  حــي

أكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينــي لكــرة الطاولــة أن تزكيــة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم أمر طبيعــي في ظل الجهــود الكبيرة 
التــي بذلهــا طــوال رئاســته لالتحــاد القــاري، مشــيرة إلى أنه وضــع بصمات 
واضحــة أســهمت فــي تحقيق كرة القدم اآلســيوية لنقالت نوعية ســاهمت 
بالتفــاف القــارة اآلســيوية حولــه ليكــون رئيًســا لالتحــاد اآلســيوي لواليــة 
انتخابية جديدة تمتد حتى 2023 ونائًبا لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 

“الفيفا”.

ورفعــت التهاني إلــى حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه 
هللا ورعــاه وصاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
وصاحــب  الموقــر  الــوزراء  رئيــس 
الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة ولــي العهــد األميــن نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 

مجلــس الــوزراء بهذه المناســبة التي 
أن  وتؤكــد  بحرينــي  كل  بهــا  يفخــر 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
الرجل المناسب في المكان المناسب، 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  هنــأت  كمــا 
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك 
الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
المتواصــل  دعمــه  علــى  والرياضــة 

لكافة الكفاءات البحرينية.
  وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
بــن  ســلمان  الشــيخ  أن  خليفــة  آل 

إبراهيــم آل خليفة أثبت مكانته على 
العمــل  خــالل  مــن  اآلســيوية  القــارة 
الــدؤوب الــذي بذلــه وجعــل االتحــاد 
القــاري يســير بخطــى احترافيــة في 
العمــل وجعــل االتحــادات اآلســيوية 
تتوحــد مــع بعضهــا البعــض وتختــار 
الرجل المناســب لمواصلة اإلنجازات 
فــي القــارة والعالــم، مشــيرة إلــى أنه 
يمتلك سمو أخالق وبصمات واضحة 
القــدم  كــرة  تحقيــق  فــي  أســهمت 
اآلســيوية لنقــالت نوعيــة، وأعربــت 
بمواصلــة  لــه  تمنياتهــا  خالــص  عــن 
وتحقيــق  حققهــا  التــي  النجاحــات 
المزيــد مــن النجاحــات والمكتســبات 
للكــرة اآلســيوية بفضــل مــا يمتلكــه 
مــن رؤيــة وســمات قياديــة ســتقود 
النجاحــات  مــن  المزيــد  إلــى  اللعبــة 

واإلنجازات.

حياة بنت عبدالعزيز
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علي مجيدأحمد مهدي

األولمبي يشارك في “تولون” الدولية الودية
ــا تــحــت 23 عــاًمــا ــي ــأس آس ــداد لــنــهــائــيــات كـ ــ ــى مــحــطــات اإلعـ ــ أول

تأتــي مشــاركة منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم فــي بطولــة تولــون الدوليــة الوديــة 2019 كأولــى 
محطات اإلعداد للمنتخب قبل خوض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي ستقام في 

تايلند خالل يناير من العام المقبل )2020(.

بجــدارة  األولمبــي  المنتخــب  تأهــل  فبعــد   
عبــر  اآلســيوية  النهائيــات  إلــى  واســتحقاق 
البحرينــي  االتحــاد  حصــل  الكاملــة،  العالمــة 
لكــرة القــدم علــى موافقــة اســتثنائية لمشــاركة 
المنتخــب فــي بطولــة تولــون الدوليــة الوديــة 
مــن قبل اللجنــة المنظمة، لتكون بذلك تدشــيًنا 

إلعداد المنتخب لالستحقاق القاري.
 وتقــام بطولــة تولــون في فرنســا خــالل الفترة 
1 وحتــى 15 يونيــو الجــاري، وذلــك بمشــاركة 
12 منتخًبــا هــم إلــى جانــب منتخبنا:إنجلتــرا، 
البرازيــل، تشــيلي، الصيــن، فرنســا، جواتيمــاال، 

إيرلندا، اليابان، المكسيك، البرتغال وقطر.
أعــرق  مــن  واحــدة  تولــون  بطولــة  وتعتبــر   
البطوالت األوروبية، إذ يعود تاريخها إلى العام 

النســخة األولــى، فيمــا  1967، حيــث انطلقــت 
ســيكون هــذا العــام )2019( موعــدا للنســخة الـــ 

.47
 وبطولة تولون هي واحدة من أقوى البطوالت 
الصيفيــة الدوليــة الوديــة، لمــا لهــا مــن صيــت 
واســع، ونظــًرا لقــوة المنافســات فيهــا، وســبق 
لمنتخبنــا األولمبــي أن شــارك فــي نســخة العــام 
 21 تحــت  للمنتخبــات  يومهــا  وكانــت   ،2017
عاًمــا، فيمــا خالل نســخة العام الحالي ســتكون 

مخصصة للمنتخبات تحت 23 عاًما.
 وعــالوة علــى مكتســباتها الفنية، فــإن البطولة 
تعــد مكانــا معروًفــا لتواجد العديد من كشــافي 
المواهــب  عــن  للبحــث  األوروبيــة،  األنديــة 
المختلفة من مدارس متعددة، إذ تشهد البطولة 

فــي كل عام مشــاركة خليط من المنتخبات من 
مختلف قارات العالم.

 وسبق أن لعب في البطولة العديد من الالعبين 
المعروفيــن والبارزيــن علــى المســتوى الدولــي، 
والذيــن حققوا إنجــازات مختلفــة على خارطة 

كرة القدم العالمية.

 وتعــد البطولة فرصــة مهمة للمنتخب األولمبي 
لزيــادة االحتكاك وخوض فتــرة إعدادية قوية، 
اســتعدادا للنهائيــات اآلســيوية، علًمــا أن قرعــة 
بطولــة تولــون أوقعــت منتخبنا فــي المجموعة 
والصيــن  المكســيك  منتخبــات  جانــب  إلــى   C

وإيرلندا.

 منتخبنا األولمبي لكرة القدم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي



ســيكون عشــاق لعبــة كــرة الســلة على موعد اليــوم )الثالثــاء( مع القمــة المصيريــة المرتقبة التي 
تجمع المنامة مع الرفاع في المباراة الفاصلة للدور نصف النهائي لبطولة كأس خليفة بن سلمان، 

والتي ستقام في تمام الساعة 8 مساًء على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

وكان المنامة قد فاز في المباراة األولى )66/68( 
الثانيــة  بالمبــاراة  بفــوزه  الرفاعــي  الــرد  ليأتــي 
)63/74(، ليلجــأ الفريقــان لمبــاراة ثالثــة وأخيرة 
لحســم البطاقة الثانية لنهائي هذه المسابقة كما 
حــدث فــي مســابقة دوري زيــن، والــذي كان من 
نصيــب “أصحــاب الســعادة” ومواجهــة المحــرق 

أيضا.

عقدة أم صحوة؟

السيناريو الحاصل اآلن في “أغلى الكؤوس” هو 
طبــق األصل لمــا حدث في الدور نصــف النهائي 
المنامــة  تغلــب  حيــث  مــن  الــدوري،  لمســابقة 
بصعوبــة بالغــة بالمواجهــة األولــى، ثــم الرفــاع 
الثانيــة، وتذبــذب  بالمواجهــة  االنتصــار  يحقــق 

عمومــا،  المباراتيــن  كلتــا  فــي  الزعيــم  مســتوى 
وتمكــن الرفــاع مــن أخــذ األفضليــة فــي بعــض 
فتــرات المبــاراة األولــى ليفــوز المنامــة بثالثيــة 
قصمــت ظهــره، وأيضــا المنامــة أخــذ األفضليــة 
المطلقة في فترات المباراة الثانية وبفارق كبير 
مــن النقــاط ليتلقــى الضربة القاضية بالخســارة. 
رغــم األســماء والعناصــر الرنانــة الموجــودة في 
صفــوف المنامــة، إال أنــه حتــى اآلن فشــل فــي 
إثبــات قدراتــه الفنية والذاتية أمــام فريق عمره 
عاميــن فقــط، وبــات الشــك يســود أنصــاره مــن 
جهــة والمتتبعيــن مــن جهــة أخــرى فــي قدرتــه 
بالوصــول بعيــدا فــي هــذا الموســم ســواء علــى 
مســابقة الكأس بعد إخفاقه فــي الدوري، أو في 
مسابقة كأس الخليج لألندية التي ستقام نهاية 

الشــهر الجاري رغم وجــود مدربين لديه “أجنبي 
ومحلي”.

الرفــاع “اصحــاب الســعادة” الــذي يقــدم دروســا 
مجانيــة فــي كيفيــة العطــاء والصمــود وتحقيق 
ألكثــر  البحرينيــة  الســلة  “زعيــم”  علــى  الفــوز 
مــن مناســبة، وهــذا مــا عجــزت عنــه أكبــر الفرق 
الســنوات  خــالل  والمحــرق  كاألهلــي  المحليــة 
الطويلة الســابقة، ســيكون أمام فرصة تاريخية 
المنامــة  بإســقاط  الجــاري  الموســم  فــي  ثانيــة 
مجــددا واعتالء منصة التتويج لمســابقة “أغلى 
الكــؤوس”. الرفــاع بــات رقمــا صعبــا للغايــة فــي 
خارطة الكرة البرتقالية وُيحسب له ألف حساب 
في ظل ما يقدمه من مســتويات فنية ملموســة 
مــن جانــب مدربه الداهية ســام، والنتائج األكثر 
مــن إيجابيــة التــي يحققهــا العبــوه المحليــون 

باألجانب الذين تم االستعانة بهم مؤخرا.
بطبيعــة  اثنيــن  علــى  القســمة  تقبــل  ال  مبــاراة 

والضغــوط  وخاســر،  فائــز  مــن  والبــد  الحــال، 
النفســية منصبة علــى المنامة أكثر مما هي على 
الرفــاع، وخصوصــا أن األول “حامــل اللقب” من 
جهــة، وال يريد فقــدان اللقب الثاني بعد الدوري 
والخــروج من المولد بــال حمص من جهة أخرى، 
مــن ســباته ويكســر  أن يصحــو  يريــد  أنــه  كمــا 
الهيمنة الرفاعية عليه، وأال تكون “بداية العقدة” 
بالنســبة له، فيما الرفاع يريد أن يواصل تعملقه 
وتحقيــق حلمــه الثانــي بالوصــول لنهائــي كأس 
خليفــة بن ســلمان. وفــي ظل الرغبة المشــتركة، 
الســؤال  يبقــى  المتوقعــة،  والنديــة  واإلثــارة 
مطروحا: هل يكون الرفاع عقدة للزعيم أم نرى 

صحوة منامية؟

انطالق المباراة الساعة 8 مساًء

الســلة تعديــال  لكــرة  البحرينــي  أجــرى االتحــاد 
علــى موعــد انطالق مباراة الحســم الفاصلة بين 

نصــف  الــدور  فــي  والرفــاع  المنامــة 
بــن  خليفــة  كأس  لمســابقة  النهائــي 
ســلمان، لتنطلــق في تمام الســاعة 8 
مســاء بدال من موعدها السابق، وهو 

الساعة 7 مساء.

حضور جماهيري مرتقب

الســابقتين  المواجهتيــن  عكــس  علــى 
للمنامــة والرفــاع، والــذي شــهدت حضــورا 
جماهيريــا ضعيفــا مقارنــة بمــا حظيــت به 
مواجهاتهمــا فــي نصــف نهائــي دوري زين، 

متوقــع أن تمتلــئ مدرجــات صالــة مدينــة 
خليفة اليوم عن بكرة أبيها بأنصار وعشاق 
الفريقين؛ للوقوف خلف نادييهما ومؤازرة 
وتشجيع العبيهما في المباراة المصيرية، 
بالفــوز  االنتصــار  فرحــة  ومعايشــة 

والوصول للنهائي.

فريق المنامة لكرة السلة فريق الرفاع لكرة السلة

عقدة رفاعية أم صحوة منامية؟
ــة بـــن ســلــمــان ــف ــي ــل ــي كــــأس خ ــائ ــه ــن صـــــراع خــطــف الــبــطــاقــة الــثــانــيــة ل

يترأس األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف وفد اللجنة األولمبية 
البحرينية المشارك في االجتماع الحادي والثالثين لمجلس رؤساء اللجان األولمبية 
بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه العاصمة العمانية )مسقط( 

مساء اليوم. 

ويتضمــن جــدول أعمال اجتماع رؤســاء 
مــن  عــددا  الخليجيــة  األولمبيــة  اللجــان 
المحــاور يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ 
دورتــه  فــي  األعلــى  المجلــس  قــرارات 
فــي  أقيمــت  التــي  والثالثيــن  السادســة 
رؤيــة  وهــي   ،2015 ديســمبر  الرياضــي 
خــادم الحرميــن الشــريفين فيمــا يتعلــق 
بالعمــل التطوعي فــي المجــال الرياضي، 
تفعيــل ودعــم الرياضــة المدرســية، محو 
العمــل  إســتراتيجية  البدنيــة،  األميــة 
المشــترك فــي المجــال الرياضــي، مقترح 
إقامــة دوري خليجــي لنخبــة األنديــة في 
األلعــاب الرياضيــة، تكريــم العامليــن فــي 
التعــاون  أطــر  بحــث  الرياضــي،  المجــال 
الرياضيــة  الــدورات  تفعيــل  الدولــي، 
الجوائــز  وضــع  مناقشــة  الخليجيــة، 
الرياضيــة مثــل جائــزة الرياضــة والبيئــة 
المتميــزة،  التنظيميــة  اللجنــة  وجائــزة 
وتحديــد موعد ومــكان انعقــاد االجتماع 

المقبل. 

هيئة فض المنازعات الرياضية

البحريــن  مملكــة  التــزام  النصــف  وأكــد 
بإنشــاء واستضافة هيئة فض المنازعات 
الرياضيــة الخليجيــة بناء على توجيهات 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، ووفــق مرئيــات مقتــرح 
ســموه بهــذا الشــأن فــي اجتمــاع رؤســاء 

اللجان األولمبية الخليجية السابق.
وشــهد قاعــة احتفــاالت مســقط الكبــرى 
بفندق كمبينكسي انطالق أعمال اجتماع 
المكتب التنفيذي الثامن والثمانين، الذي 
تــم مــن خالله رفع العديد من التوصيات؛ 
العتمادهــا فــي رؤســاء اللجــان األولمبية 

الذي يعقد مســاء اليوم عند تمام الساعة 
متابعــة  مقدمتهــا  فــي  جــاء  مســاء،   5
فــي  األعلــى  المجلــس  اجتمــاع  قــرارات 
دورته الســابقة التي أقيمــت في الرياض 

 .2015
وتمخضت أهــم التوصيات في االجتماع 
عــن رفــع توصيــة نهائيــة عــن هيئــة فض 
المنازعــات الرياضيــة الخليجية وتحديد 
مملكــة البحريــن مقــًرا لهــا، بتوافــق تــام 
مــن جميــع الــدول األعضــاء فــي المكتب 
مملكــة  التــزام  تأكيــد  بعــد  التنفيــذي، 
البحريــن بهــذا الــدور بتوفيــر مقــر خاص 
للهيئة وتعيين مدير تنفيذي وفريق عمل 
متخصــص لتســيير أعمالهــا، علــى أن يتم 
اعتمــاد مجلــس أمنــاء الهيئــة، والمكــون 
األمنــاء  مــن  األساســي  النظــام  حســب 
الخليجيــة،  األولمبيــة  للجــان  العامييــن 
فيمــا تضطلــع اللجــان األولمبيــة األخــرى 
برفع أســماء محكمين معتمدين من قبلها 
فــي موعــد أقصــاه شــهر واحد مــن موعد 
االجتمــاع المكتــب التنفيــذي الــذي عقــد 

يوم أمس. 
بالثنــاء  البحرينــي  الموقــف  وحظــي 
المكتــب  أعضــاء  قبــل  مــن  والمباركــة 
التنفيــذي وممثلــي األمانــة العامــة لــدول 
مجلــس التعــاون بــدول الخليــج العربية، 
للجنــة األولمبيــة  العــام  األميــن  أشــاد  إذ 
مملكــة  بــدور  العنــزي  عبيــد  الكويتيــة 
البحريــن فــي تقديم مبــادرات ومشــاريع 
مرئيــات  وفــق  تنفيذهــا  علــى  والعمــل 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة 
لالرتقــاء  تحقيقــه  يمكــن  مــا  وتحقيــق 
بالرياضــة الخليجيــة، ولعــل مبادرة ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة في هذا 
إنشــائها  البحريــن علــى  اإلطــار وحــرص 

واستضافتها. 

تفعيل دور اللجان التنظيمية 

ومــن بيــن توصيــات المكتــب التنفيــذي، 
أوصى أعضاء المكتب بتفعيل المشــاركة 
في الدورات األولمبية الدولية واإلقليمية 
الخليــج  دول  تكــون  بحيــث  والعربيــة 
العربي موجودة في هذه الدورات بشكل 
كبيــر وإيجابــي وبتحضير جيد ومســبق، 
كمــا أوصــت بتفعيــل دور أنشــطة اللجان 
التنظيمية الخليجية في مختلف األلعاب 
والعمــل على إعادة النشــاط لها، والتركيز 
فــي  الرياضيــة  الــدورات  إقامــة  علــى 
وقتهــا المحــدد، بمــا فيهــا دورات األلعاب 
الشــاطئية والمــرأة والصــاالت الرياضيــة 
الثالثــة  األعــوام  خــالل  توقفــت  والتــي 
الماضيــة، وبناء علــى هذا التوقف توافق 
فريــق  تشــكيل  علــى  التنفيــذي  المكتــب 
عمــان ودولــة  ســلطنة  مــن  ثالثــي  عمــل 
الكويــت واألمانــة العامــة بــدول الخليــج 
العربي للتنســيق مع الكويت؛ الســتضافة 

3 دورات مقبلة. 

تعزيز أطر التعاون مع األولمبية 

األردنية 

بحــث المكتــب التنفيــذي أطــر التعــاون 

المشــترك مــع اللجنة األولمبيــة األردنية، 
اللجــان  رؤســاء  اجتمــاع  هامــش  علــى 
األولمبيــة التــي تســتمر حتــى 10 أبريــل 

الجاري بالعاصمة مسقط.
اجتماًعــا  التنفيــذي  المكتــب  وعقــد 
األولمبيــة  اللجنــة  ممثلــي  مــع  مشــترًكا 
األردنيــة يتقدمهــم األميــن العــام ناصــر 
فــي  أعلــن  قــد  األردن  وكان  المجالــي، 
وقت سابق عن رغبته في المشاركة في 
عدد من األنشــطة المشــتركة في القطاع 
الرياضي بالنســبة للمنظومــة الخليجية، 
والقــت هــذه الرغبــة مباركــة قــادة دول 
مجلــس التعــاون بدول الخليــج العربية، 
والتــي وجهــت ببحث إمــكان تعزيز أطر 

التعاون في هذا الجانب. 
مجــاالت  األردنيــة  اللجنــة  وحــددت 
المنظومــة  مــع  المقترحــة  التعــاون 
تبــادل  علــى  تركــز  والتــي  الخليجيــة 
المدربيــن،  الرياضيــة،  الوفــود  زيــارات 
المجــال  فــي  الخبــراء واالختصاصييــن 
ومــا  البدنيــة،  والتربيــة  الرياضــي 
يقتــرن بهــا مــن علــوم تطبيقيــة وتبــادل 
المعلومــات والــرؤى عــن الرياضــة، كمــا 
وركــزت على الشــراكة الفعالة مع اللجان 
األولمبية الخليجية في عدد من األلعاب 

تبــادل  وتشــجيع  والفرديــة،  الجماعيــة 
المســابقات  فــي  للمشــاركة  الدعــوات 
الرياضيــة والتعــاون فــي إعــداد وتأهيل 

الكوادر. 
مؤتمــره  فــي  التنفيــذي،  المكتــب  وأكــد 
االجتمــاع،  بعــد  عقــد  الــذي  الصحافــي 
ضــرورة تحقيــق مزيــد من التعــاون بين 
األولمبيــة  واللجــان  األردنيــة  األولمبيــة 
اإلعــالم  فــي مجــال  الخليجيــة الســيما 
الرياضــي والرياضــة النســوية ومكافحة 
التحرش والتعصب الرياضي إلى جانب 
مشــاريع متعلقــة بالبنيــة التحتية وجعل 
الرياضــة كأولويــة وطنيــة شــأنها شــأن 

جميع المجاالت األخرى. 

الزياني: مزيد من الشراكات 

اإلنســان  شــؤون  قطــاع  رئيــس  أشــاد 
والبيئــة باألمانــة العامــة لــدول المجلس 
عمــان  ســلطنة  بــدور  الزيانــي  عــادل 
الرياضيــة  التنميــة  بعجلــة  الدفــع  فــي 
كبيــرة  أدوار  مــن  لهــا  لمــا  الخليجيــة؛ 
اضطلعــت بهــا خالل هذه الفتــرة والدفع 
بالعمل الرياضي الخليجي المشترك نحو 

مزيد من التقدم واالرتقاء. 
رؤى  تحقيــق  أهميــة  الزيانــي  وأكــد 

ورؤســاء  قــادة  وتطلعــات  وأهــداف 
الــدول الخليجيــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق 
التعاون المشــترك في مختلف المجاالت 
والهيئــات  والمنظمــات  المؤسســات  مــع 
والجهــات اإلقليميــة والقاريــة والدولية، 
فــي  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  فــي  وذلــك 
لقائــه بالمديــر العــام للمجلــس األولمبــي 
تــم  الــذي  المســلم  حســين  اآلســيوي 
مــن  مشــترك  اجتمــاع  فــي  اســتضافته 
قبــل أعضــاء المكتــب التنفيــذي؛ لبحــث 
تطويــر الرياضة الخليجية وتوطيد أطر 
التعاون مع المجلس األولمبي اآلسيوي. 
األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  وكان 
العمانية رئيس المكتب التنفيذي للدورة 
الحالية طه الكشري قد افتتح االجتماع 
ســلطنة  بضيــوف  بالترحيــب  المشــترك 
عمــان خصوصا ممثل المجلس األولمبي 
اآلســيوي، مقدرا دعم المجلس األولمبي 
الخليجيــة  األولمبيــة  للجــان  اآلســيوي 

ومتحدثا عن أهمية هذا االجتماع. 
مــا  ســياق  فــي  االجتمــاع  هــذا  ويأتــي 
العامــة  األمانــة  مــع  مناقشــته  تمــت 
بالمذكــرة  المجلــس فيمــا يتعلــق  بــدول 
المقدمة عن مجــاالت التعاون مع الدول 
والمنظمــات والمجموعــات األخرى ومن 
بينها المجلس األولمبي اآلسيوي والنظر 
فــي المجــاالت واألعمــال والمهــام التــي 
يقــوم بهــا المجلــس وإمــكان االســتفادة 
يقدمهــا،  التــي  والبرامــج  الــدورات  مــن 
إضافة إلى إمكان االستفادة من عالقات 
المجلس األولمبي اآلســيوي بالعديد من 
اللجــان األولمبيــة والمنظمــات والهيئات 

ذات العالقة.

مسقط - اللجنة األولمبية البحرينية

النصف يترأس وفد “األولمبية” في اجتماع الخليج

النصف في االجتماع المشتركعادل الزياني
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روح األسرة الواحدة بين جميع أعضاء البعثة من إداريين والعبين ومدربين وإعالميين  «
كان له أبلغ األثر في نجاح المشاركة البحرينية في البطولة العربية الحادية والعشرين.

غلفت أجواء الفرح جميع أعضاء بعثة منتخبنا الوطني بمناسبة تحقيق اللقب العربي،  «
إذ أخذ جميع اإلداريين والالعبين في تبادل التهنئة والتبريكات فيما بينهم، مؤكدين 

على مواصلة النهج نفسه من األداء القوي في االستحقاقات المقبلة التي تنتظر 
“أحمر القوى”.

يصل وفد منتخبنا الوطني أللعاب القوى اليوم الثالثاء إلى مملكة البحرين في الساعة  «
5 مساًء.

يستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولة اآلسيوية أللعاب القوى التي ستقام  «
في الدوحة 21 أبريل الجاري، إذ جاءت المشاركة في البطولة العربية كتحضير نهائي 

للمنافسات اآلسيوية.

لم يعلن االتحاد العربي عن الدولة التي ستستضيف النسخة المقبلة الــ22 من  «
البطولة عام 2021 المقبل، حيث الزال االتحاد العربي يدرس ملفات الدول المتقدمة 

بطلب االستضافة للبطولة التي تقام كل سنتين.

هنا القاهرة

محمد الدرازي من القاهرة

القــاهرة تقـف احتـرامـًا ألبطــال ألعــاب القــوى

تّوجــت مملكــة البحريــن بلقــب البطولــة العربية الحادية والعشــرين أللعاب القوى، التي اختتمت منافســاتها يوم أمس )اإلثنيــن(، على ميدان ومضمار 
أستاد ملعب خلف أحمد الحبتور بالجامعه األمريكية في العاصمة المصرية – القاهرة.

وجــاء تتويــج منتخبنــا الوطني باللقــب العربي، 
بعد أن تمكن نجوم األحمر من حصد 24 ميدالية 
منهــا 15 ذهبيــة و6 فضيــة و3 برونزيــة، كانــت 
كفيلــة لتربــع منتخبنــا على عــرش الترتــب العام 
للبطولــة. وحقــق منتخبنا الوطنــي رقما تاريخيا 
جديــدا بحصولــه علــى 15 ميداليــة ذهبية، ألول 
مــرة في تاريخ مشــاركاته بمنافســات البطوالت 
العربية. وعقب انتهاء منافســات البطولة، تسّلم 
رئيــس وفد منتخبنا الوطني أللعاب القوى نائب 
عبداللطيــف  محمــد  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
بــن جــال كأس البطولــة مــن يــد رئيــس االتحاد 

العربي أحمد الفاضل.
وحققــت البحريــن إنجــازا رياضيــا جديــدا فــي 
منتخبنــا  اســتعاد  األلعــاب”، حيــث  “أم  مســابقة 
لقــب البطولة الذي غاب عن األحمر في النســخة 
الماضيــة التــي أقيمــت فــي تونــس بســبب عــدم 
مشــاركة منتخبنــا فــي المنافســات، وذلــك بعــد 
أن كان قــد تــّوج بالبطولــة التاســعة عشــر التــي 

استضافتها المملكة عام 2015.
واســتمر االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى فــي 
فــي  حققهــا  التــي  العديــدة  النجاحــات  تأكيــد 
مــن  عــدد  بتحقيــق  وذلــك  األخيــرة،  الســنوات 
اإلنجــازات علــى مختلف المســتويات الخليجية 
والعربيــة واآلســيوية وكذلــك العالميــة، وهــو ما 
يضــع اتحــاد ألعاب القوى فــي طليعة االتحادات 
صاحبة اإلنجاز، خصوصًا في ظل االســتعدادات 
والعالميــة  اآلســيوية  للمشــاركات  األخيــرة 

واألولمبية.
حقــق  أمــس،  البطولــة  منافســات  ختــام  ومــع 
فــي  الذهبيــة  ونــال  األول  المركــز  منتخبنــا 
ســباقات 400 متــر حواجــز ســيدات، 200 متــر 
عــدو ســيدات، 5 أالف متــر رجــال، رمــي الكــرة 
الحديدية ســيدات، و4X400 متر تتابع سيدات، 
فيمــا حقــق منتخبنــا الفضيــة فــي منافســات 5 
آالف متــر رجــال، وبرونزيــة واحــدة جــاءت في 

سباق 200 متر عدو سيدات.

منتخبنا ينال ذهبية 4X100 تتابع سيدات

وفــاز منتخبنا الوطني بذبية ســباق 4X100 متر 
تتابــع ســيدات، بعــد أن قطعــت عداءاتنــا هاجــر 
الخالــدي، إيمــان عيســى، ســلوى عيــد وفاطمــة 
مبارك المسافة في زمن قدره 45:18 ثانية، فيما 
حــل المنتخب المغربي ثانيــا بزمن 46:53 ثانية، 

وجاءت مصر ثالثا بزمن 46:85 ثانية.

نورة تخطف ذهبية الكرة الحديدية

حققــت العبــة منتخبنا نورة جاســم رقما جديدا 
الكــرة الحديــدة بمنافســات  فــي مســابقة رمــي 
البطــوالت العربية، تّوجت به بالميدالية الذهبية 
ســيدات  المســابقة  فــي  األول  المركــز  ونالــت 

بنتيجة 17.93 متر.

400 متر حواجز سيدات

ورفعــت العــداءة أمينــة يوســف غلــة ميداليــات 
منتخبنــا بعــد أن حققــت ذهبيــة ســباق 400 متر 
حواجــز ســيدات بــكل جــدارة واقتــدار، بعــد أن 

57:05 ثانيــة،  أنهــت الســباق فــي زمــن وقــدره 
لميــاء  المغربيــة  ثانيتيــن علــى  بفــارق  متفوقــة 
التــي حلت في المركــز الثاني بزمن 59:05، فيما 
جــاءت الجزائريــة بــن حاجــة ليلــى فــي المركــز 

الثالث بزمن 59:21 ثانية.

عيد تحلق بذهبية 200 متر سيدات

بذهبيــة  عيــد  ســلوى  األولمبيــة  البطلــة  حلقــت 
ســباق 200 متر عدو سيدات، بعد حققت المركز 
األول بزمــن قدره 23:45 ثانية، وجاءت زميلتها 
الـــ100 متــر هاجــر  فــي المنتخــب بطلــة ســباق 
الخالــدي فــي المركــز الثالث بزمــن 24:34 ثانية، 
فما حلت في المركز الثاني العراقية دانا حســين 

بزمن 24:11 ثانية.

تتابع 4x400 متر سيدات

تّوجــن  عندمــا  اآلمــال،  عداءتنــا  تخيــب  ولــم 
بجدارة بذهبية سباق 4x400 متر تتابع سيدات، 
إذ قطع فريق منتخبنا المكون من أمينة يوسف، 
مارتــا هيرباتو، تاجيســت جاشــاو وزينب محمد 
المســافة في زمن قدره 3:48:60 دقيقة، تاركين 
بزمــن  الثانــي  المركــز  فــي  المغربــي  المنتخــب 

3:49:85 دقيقة.

ذهبية 5 آالف متر رجال

طــّوق عــداء منتخبنــا الوطنــي بيرهانــو بجاتــو 
عنقــه بالميداليــة الذهبيــة، بعــد أن خطف المركز 
األول لســباق 5 آالف متر رجال، قاطعا المســافة 
فــي زمــن قــدره 13:44:72 دقيقــة، وجــاء زميله 
فــي المنتخــب آلبــرت روب فــي المركــز الثانــي 

بزمــن 13:37:79 دقيقــة، وحــل المغربي ســفيان 
ثالثا بزمن 13:37:91 دقيقة.

منتخبنا يحرز فضية 4X100 تتابع رجال

وحقق منتخبنا لســباق التتابــع 4X100 متر عدو 
الميداليــة الفضيــة والمركــز الثاني، بعــد أن قطع 
عداؤونــا حســين عاشــور، عبــدو بركــة، يعقــوب 
ســالم وأنــدرو فيشــر المســافة فــي زمــن 39:91 
المنتخــب  األول  المركــز  لصاحــب  خلفــا  ثانيــة، 
بزمــن  الســباق  أنهــى  الــذي  الشــقيق  الســعودي 
ثالثــا  العمانــي  المنتخــب  وجــاء  ثانيــة،   39:79

بـ40:22 ثانية.

سباق 800 متر رجال

ولــم يحالــف الحــظ عداؤونــا فــي الظفــر بأحــد 
المراكز الثاث األولى في ســباق 800 متر رجال 
رغــم الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا محمــد أيــوب 
المركــز  فــي  أيــوب  حــّل  إذ  روتجــي،  وإبراهــام 
السادس بزمن 1:52:11 دقيقة، فيما جاء زميله 

إبراهام سابعا بزمن 1:52:75 دقيقة.

200 متر عدو رجال

ولــم يحالــف عــداؤو منتخبنــا الوطنــي يعقــوب 
ســالم وعبــدو بركــة مــن الحصــول علــى إحــدى 
ميداليــات ســباق 200 متــر عدو، إذ حــّل يعقوب 
رابعــا بزمــن 20:84 ثانيــة، فيما جــاء زميله بركة 

خامًسا بزمن قدره 21:14 ثانية.

1500 متر سيدات

عــداءة  1500 متــر ســيدات، حــل  وفــي ســباق 

الرابــع  المركــز  فــي  تاجيســت جاشــاو  منتخبنــا 
لــم يحالفهــا الحــظ فــي خطــف إحــدى  بعــد أن 
 4:32:03 وقــدره  زمــن  مســجلة  الميداليــات، 
دقيقــة، وجــاءت زميلتهــا فــي المنتخــب مارتــا 

هيرباتو خامسا بزمن وقدره 4:32:47 دقيقة.

محمد بن جالل يثمن دور سفارة 

البحرين 

نائــب  الوطنــي  منتخبنــا  بعثــة  رئيــس  ثمــن 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى محمد 
عبداللطيــف بن جــال الجهود الكبيــرة المبذولة 
بــن  راشــد  الشــيخ  الســفير  ســعادة  قبــل  مــن 
عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى 
جمهوريــة مصــر العربيــة، في تقديــم كافة أوجه 
الدعــم والمســاندة للبعثــة منــذ وصولهــا وحتــى 

مغادرتها مصر.
وقــال محمــد بــن جال إن جهــود ســفارة مملكة 
البحرين في مصر وحرصها على متابعة منتخبنا 
واالهتمام بالبعثة ســاهم بشــكل كبير في إنجاح 
مشــاركة المنتخب فــي البطولــة العربية، مضيفا 
أن الجهود الخاصة لسعادة السفير الشيخ راشد 
بن عبدالرحمن آل خليفة على متابعته واهتمامه 

بشــؤون البعثة كان له تأثيــرات معنوية إيجابية 
كبيرة على جميع أفراد البعثة التي حرصت على 

أن تكون مشاركتها في البطولة مشرفة.
وأكد محمد بن جال أن ما قدمه سعادة السفير 
ليــس بالغريــب عليــه، وإن دل علــى شــيء فإنما 
يــدل علــى حســن تعاونــه وحرصــه علــى تقديــم 
كامــل الدعــم والمتابعــة للبعثــة البحرينيــة فــي 
ســفارة  أن  جــال  بــن  محمــد  وبيــن  القاهــرة. 
مملكــة البحريــن في القاهــرة قدمــت العديد من 
التســهيات للبعثــة البحرينيــة منــذ أن وضعــت 
أقدامهــا أرض مصــر، مبينــًا أن الــدور البارز الذي 
لعبتــه الســفارة يدل على حرص ســعادة الســفير 

الشــيخ راشــد بــن عبدالرحمــن آل خليفــة علــى 
وأن  الوطنــي،  للمنتخــب  المســتمرة  المتابعــة 
البعثــة  بحصــول  كبيــرا  دورا  لعبــت  توجيهاتــه 
البحرينيــة علــى العديد مــن التســهيات، متمنيًا 
لهــم دوام التوفيــق والنجــاح. وأشــاد محمــد بــن 
البحريــن  جــال بجهــود قنصــل ســفارة مملكــة 
لــدى جمهوريــة مصــر، الســيد فيصل فهــد جال 
فــي تقديــم كامل الدعــم والمســاندة وتذليل كل 
الصعــاب أمــام منتخبنــا مــن خــال التواجــد مــع 
البعثــة البحرينيــة، مؤكــًدا أن هــذا ليــس بجديــد 
علــى البعثــات الديبلوماســية الوطنية التي تقف 

خله أبناء الوطن في كل مكان بالعالم.

عداءات منتخبنا يسيطرون على سباق 100-4 متر تتابع سيدات من تتويج منتخبنا بذهبية 100-4 متر تتابع سيدات

محمد عبداللطيف بن جاللتتويج منتخبنا بالميدالية الفضية لسباق 100-4 تتابع رجالتتويج نورة جاسم بذهبية الكرة الحديدية سيدات

األلــــــعــــــاب” “أم  فــــــي  جــــــديــــــدا  إنـــــــجـــــــازا  ــل  ــ ــج ــ ــس ــ ت الــــبــــحــــريــــن 

فرحة عداءات منتخبنا بذهبية 400-4 متر تتابع سيدات

فرحة آلبرت روب وبجاتو بذهبية وفضية 5 آالف متر رجال

من تتويج سلوى وهاجر بذهبية وبرونزية 200 متر سيدات

تتويج وينفرد بذهبية 3 آالف متر موانع سيدات

تتويج عبدو بركة وأندرو فيشر بذهبية وفضية 100 متر رجال

جانب من مراسم التتويج في ختام البطولة أمس سيطرة بحرينية على منصات التتويج

حصاد منتخبنا:
 الزمن / المسافةالسباقالالعبالميدالية

 17:15:08 دقيقة5000مسيداتوينفرد يابيالذهبية

28:21:08 دقيقة10000م رجالآلبرت روبالذهبية

46.23 متررمي القرصسيداتنورة جاسمالذهبية

17.93 متررمي الكرة سيداتنورة جاسمالذهبية

 52:72 ثانية400 متر سيداتسلوى عيدالذهبية

 13:33:72 دقيقة 5000 متر رجالبيرهانو بجاتو الذهبية

23:45 ثانية200 متر سيداتسلوى عيدالذهبية

45:90 ثانية400 متر رجالأبوبكر عباسالذهبية

8:30:75 دقيقة 3000 موانع رجالجون كيبتالذهبية

12:05 ثانية100 متر سيداتهاجر الخالديالذهبية

10:40 ثانية100 متر رجالعبدو بركةالذهبية

10:07:62 دقيقة 3000م موانع سيداتوينفرد يابيالذهبية

57:05 ثانية400م حواجز سيداتأمينة يوسفالذهبية

الذهبية
هاجر الخالدي، إيمان عيسى، 

سلوى عيد، فاطمة مبارك
4×100 متر تتابع 

سيدات
45:18 ثانية

الذهبية
أمينة يوسف، مارتا هيرباتو، 

تاجيست جاشاو، زينب محمد 
 3:48:60 دقيقة 4×400 تتابع سيدات

تاجيست ميكونين الفضية
 3000 متر موانع 

سيدات
10:20:31

أمينة يوسفالفضية
100 متر حواجز 

سيدات
14:66 ثانية

12:08 ثانية100 متر سيداتإيمان عيسىالفضية

10:50 ثانية100 متر رجالأندرو فيشرالفضية

13:35:79 دقيقة5000 متر رجالآلبرت روبالفضية

الفضية
حسين عاشور، عبدو بركة، 
يعقوب سالم واندرو فيشر

4×100 متر تتابع 
سيدات

39:79 ثانية

3:44:34 دقيقة 1500 متر رجالإبراهام روتجيالبرونزية

 2:08:55 دقيقة 800 متر سيداتمارتا هيرباتوالبرونزية

 24:34 ثانية200 متر سيداتهاجر الخالديالبرونزية

منتخبنا يحقق 
15 ميدالية 

ذهبية تاريخية

فرحة إيمان يوسف بذهبية 400 متر حواجز
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إعداد: هبة محسن

يعتبــر التجديــد المتواصل وإعادة االبتكار بالنســبة إلى 
ساعة )Happy Sport( ذات الطابع المرح بمثابة أسلوب 
للتعبيــر عــن األناقــة المتناهيــة. وتعكــس هــذه الســاعة 
الرمزيــة بعلبتهــا البيضاوية أو المســتديرة بقطر 30 ملم 
أســلوب االســتمتاع بعيــش “الحيــاة الحلــوة” المتأصــل 
فــي صميــم مفهــوم أحجــار األلمــاس المتراقصــة. ومــا 
وراء مينــاء الســاعة المصنــوع مــن عرق اللؤلــؤ األبيض 
الُمطّعــج، ينبــض إيقاع شــكل ســري من أســرار الرفاهية 
يجســد صميــم هذه التحفة البديعــة ويتجلى في حركة 
أوتوماتيكيــة التعبئــة مــن عيــار )Calibre 01.09-C( تم 
تطويرها وصنعها ضمن ورشات معمل الدار. قد أضيف 
علــى هــذه المجموعــة مؤخــًرا أربعــة موديــات جديدة: 
أوالها ســاعة )Happy Sport Oval( المرّصعة بالســافير 
ومشــيرات  علبــة  ذات  وثانيهــا  ــا.  كليًّ جديــد  بأســلوب 

ساعات مكسية باأللماس البّراق. 
وأخيًرا، تقدم شوبارد موديلين جديدين بعلبة مستديرة 
بقيــاس قطر 30 ملم تكتســي بحلة المعــة مصنوعة من 

الستانلس ستيل والذهب الوردي عيار 18 قيراط.

4 موديـــات جديـــدة مـــن الســـاعة ذات الطابـــع المـــرح

“Happy Sport”... أناقة متناهية

عقــدت شــركة ألمنيــوم البحريــن  )البــا(، 
تنميــة  فــي  الرائــدة  الشــركات  إحــدى 
وتطوير الموظفين، ورشة عمل ألعضاء 
فــي  “القيــادة  حــول  التنفيذيــة  اإلدارة 
األوقــات المتغيــرة” وذلــك يــوم الثاثاء 

الموافق 2 أبريل 2019 بنادي البا.
قــدم ورشــة العمــل جون ســكادن، أحد 
الخبــراء المعروفيــن في مجــال اإلدارة، 
حيــث ركــز مــن خالهــا علــى المهــارات 
القياديــة  التــي يجــب علــى الشــخصية 
اكتســابها للحــد مــن التأثيــرات الســلبية 
التــي تفرضهــا ظــروف الســوق الصعبــة. 
كما تساعد هذه الورشة المشاركين فيها 
على تأسيس الخطط االستباقية للمدى 
القصيــر والبعيــد مــن أجــل الحفاظ على 
اســتكمال  بعــد  ونجاحهــا  الشــركة  نمــو 

تشغيل خط الصهر السادس.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة البا تيم 
مــوري قائــاً: “علــى الرغــم مــن نجاحنــا 
فــي تشــغيل خــط الصهــر الســادس قبل 
الموعــد المحــدد، علينــا دائمــًا أن نتذكــر 
بــأن اليــوم الســهل كان باألمــس فقــط. 
المنطلــق، علينــا أن نتجــاوز  ومــن هــذا 
حدود المألوف وأن نركز على اســتكمال 
التشــغيل اآلمــن لخــط الصهــر الســادس 

قبل الموعد المحدد”.

“ألبا” تعقد ورشة “القيادة في األوقات المتغيرة”

مــن   Foton Motor عامــة  تشــهد 
مــن  كبيــًرا  إقبــاالً  للســيارات  التســهيات 
قبل الجمهور، وذلك ألســعارها التنافســية 
والمزايــا المتعــددة التــي تطرحها الشــركة 
للزبائن والتي تشمل تحمل ضريبة القيمة 
المضافــة مــن قبــل العماء، تســليم فوري 
وأقســاط مرنــة بمعامــات ســريعة وودية 
وغيرهــا الكثيــر وذلــك ضمن حملــة بداية 

العام من التسهيات للسيارات.
من جانبه، صرح المدير العام للشركة برير 

التســهيات  فــي شــركة  “كعادتنــا  جاســم 
للســيارات نســعى لتوفير أحدث العروض 
مــن  النظيــر  منقطــع  إقبــاالً  تاقــي  التــي 
اقتنــاء  فــي  الراغبيــن  العمــاء  قبــل 
أعمالهــم  تناســب  التــي  طرازاتنــا  إحــدى 
ومتطلباتهــم التجاريــة فــي جميــع الفئات 
التجاريــة، لنوفــر لهــم كل مــا يحتاجونــه 
من حيث الجودة والمتانة والقوة والسعر 
المناســب، وخدمــات مــا بعد البيــع، ونحن 
ندعو العماء لاستفادة من هذه العروض 

المتوفرة لفترة محدودة”.
 وأضــاف بريــر “يشــمل العــرض على خيار 
بأخــرى  القديمــة  ســياراتهم  اســتبدال 
ا بباقات رائعًة تشمل التسجيل  جديدة كليًّ
إلــى  إضافــة  الصــدأ،  ومانــع  والتأميــن 
الصيانة للمركبة لمدة 3 سنوات / 60.000 
كيلــو متر والضمان الذهبي الممتد لمدة 3 
ســنوات أو 100.000 كيلــو متــر والحلــول 
التمويلية بأســعار فائدة تنافسية، وتحمل 

ضريبة القيمة المضافة”.

أطلقت ماجد الفطيم للتجزئة، الوكيل الحصري لعالمة كارفور التجارية في 38 دولة في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم 
حملة ترويجية بمناسبة مرور عام على تقديم برنامج الوالء “ماي كلوب”.

عضــو   160,000 مــن  ألكثــر  ســتتاح 
فرصــة الفــوز بجوائــز، بمــا فــي ذلــك 
أحــدث طــرازات ســيارات MG وباقة 
كارفــور  هدايــا  وقســائم  رحــات 
للذهــب  ماالبــار  مــن  ومجوهــرات 

واأللمــاس، الســلع اإللكترونيــة وأكثــر 
مــن ذلــك عبــر الســحب الــذي ســيقام 
 30 إلــى  27 مــارس  الفتــرة مــن  فــي 
أبريــل 2019. ســيتمكن العماء أيًضا 
كلــوب”  “مــاي  نقــاط  اســتخدام  مــن 

شــهري  أســاس  علــى  بهــم  الخاصــة 
بينمــا  أشــهر،  ثاثــة  كل  مــن  بــدالً 
يتمتعــون بخصومات 5 % تحتســب 
كنقــاط “مــاي كلوب” مــرة واحدة في 

األسبوع.

بــــريــــر: نــســعــى لـــتـــوفـــيـــر أحــــــدث الـــعـــروض

ــز ــوائ ــج ــال ب ــوز  ــفـ الـ فـــرصـــة  ــه  لـ ــو  ــض ع ــف  ــ أل  160

”Foton Motor“ إقبال واسع على موديالت

“كارفور” تحتفل بالذكرى األولى لـ “الوالء”

للتواصل: 17111509

أعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكوار النــد روڤر، عن إطالقهــا أول حملة 
الســيارات المســتعملة والمعتمــدة ضمــن برنامــج APPROVED ضمــن عروضها 

الترويجية لشهر رمضان المبارك، التي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

 تمتــاز عــروض شــركة الســيارات األوروبيــة 
في شــهر الخير بمنح العماء عروض تمويل 
مذهلــة علــى طرازات ديســكڤري المســتعملة 
AP- برنامــج مظلــة  تحــت   والمدرجــة 

PROVED، حيث ستتوفر للراغبين باقتنائها 
 3 لمــدة  التمويــل  بــدون نســب فائــدة علــى 
الــذي  العطــاء  مــن روح  وانطاًقــا  ســنوات. 
يتميز به هذا الشهر الفضيل، ستتكفل شركة 

التســجيل  بتكاليــف  األوروبيــة  الســيارات 
للســيارات التــي ســيتم شــراؤها خــال شــهر 
رمضان. وانطاًقا من سعي شركة السيارات 
األوروبيــة لضمــان أرقــى المعاييــر فــي كافة 
المنتجات والخدمات، يحرص فريق الفنيين 
المحترفيــن من الند روڤر بفحص الســيارات 
المنتســبة لبرنامــج APPROVED وصيانتهــا 

باستخدام قطع غيار أصلية من الند روڤر. 

“الند روفر”: أول حملة للسيارات المستعملة
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“الزين للمجوهرات” تطلق معرضها التراثي
ــي ــاض ــم ــام ال ــعـ ــر الـ ــي ــظ ــن ــن: نـــجـــاح مــنــقــطــع ال ــ ــزي ــ ــل ال ــي ــب ن

الزيــن  مجموعــة  مالــك  صــّرح  الرمضانــي،  معرضهــا  عــودة  بمناســبة 
للمجوهــرات نبيــل الزيــن قائالً: “هــذا العام قســمنا معروضاتنا إلى ثالثة 
أقســام القســم األول مجموعة كنــوز الخليج التراثــي والذي يعرض كل 
عــام منــذ ســنوات طويلــة القســم الثانــي مجموعــة التــراث وهــي التــي 
تحمل لمسات وبصمة ولون مجوهرات الزين القسم الثالث وهو القسم 
الملكي وهذه المجموعة اســتخدمنا فيها اللؤلؤ الخليجي باإلضافة إلى 

األحجار الكريمة مثل الزمرد”.
النجــاح  “بعــد  الزيــن:  وأضــاف 
المعــرض  حققــه  الــذي  الكبيــر 
الرمضاني العام الماضي قررنا أن 
ننطلــق هــذا العام بصــورة وحجم 
أكبر فــي المســاحة والمعروضات 
ويتزامــن انطــاق هــذا المعــرض 
خليجيــة  عواصــم  أربــع  فــي 

ظبــي  أبــو  الدوحــة،  المنامــة، 
والظهران”. 

الزيــن  مجوهــرات  وتســتعرض 
الرمضانــي  معرضهــا  خــال 
ذهــب  مــن  واســعة  مجموعــة 
الـــ21 قيراًطــا يــدوي الصنع ضمن 
مجموعــة التــراث حيث افتتحت 

ا في مجّمع السيف. جناًحا خاصًّ
 وعلــق المديــر التنفيــذي لشــركة 
الزيــن، ثيــو ســوارت  مجوهــرات 
قائاً: “نحن في مجوهرات الزين 

نرى أّن هنالك مسؤولية تقع على 
وأن  عماءنــا  نطمئــن  أن  عاتقنــا 
نهتم بما هو عزيٌز عليهم كتراثهم 
القطــع  تلــك  وتقاليدهــم. صهرنــا 

فــي قوالب من خليط من الذهب 
حرفيينــا  بأيــدي  صنــع  األصيــل 
ليجسد قطًعا ســاحرة لتكون إرًثا 

خال الشهر الفضيل”.

هبة محسن من ضاحية السيف   |   تصوير خليل إبراهيم

أزاحــت شــركة إبراهيم خليل كانو الســتار عن طراز العام 
ا. إذ يســتعد  2019 من ســيارة تويوتا RAV4 الجديدة كليًّ
الرياضيــة متعــددة  الســيارة  هــذه  مــن  الخامــس  الجيــل 
االســتخدامات المدمجــة إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة، مــرة 
أخــرى، فــي هــذه الفئــة التــي كانــت قــد صاغــت مامحها 
في الســابق من خال تقديم مســتويات معززة من األداء 

تويوتــا  تعيــد  جوهــري،  وبشــكل  والســامة.  والقــدرات 
مــن  وذلــك  الفئــة،  هــذه  تعريــف  ــا  كليًّ الجديــدة   RAV4
خــال تقديــم المزيد من األداء الرياضي واالســتخدامات 
المتعــددة، فــي الوقت الذي تعّزز فيه من ســهولة التحكم، 
وراحة القيادة اليومية، والمزيد من الكفاءة في استهاك 
ا لانطاق في  الوقــود. وتم تصميم الســيارة الجديدة كليًّ

مغامــرات متنوعــة علــى مختلــف الطرقــات لتقــدم أداًء 
موثوًقــا ســواء أكانــت داخــل المــدن أم خارجهــا.  وعلــى 
الرغم من إطالتها التي توحي بقوتها، والقدرات المميزة 
لنظام الدفع الرباعي الجديد، فإن السيارة الجديدة تتسم 
بالمزيــد مــن الهــدوء واالنســيابية في القيادة، مع لمســات 

جديدة ترتقي بمستوى الراحة في المقصورة الداخلية.

ــددة األغـــــــــراض ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـــــســـــيـــــارة الـ
ا “إبراهيم كانو” تدّشن “RAV4” الجديدة كليًّ
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 تتأثر ببعض األخبار المربكة وتتعثر الخطوات.

 متعب ومحبط، وتميل الى تضخيم األحداث.

 يتحدث اليوم عن أهمية االستقرار الصحي.

 يوم متأرجح ودقيق ويحتاج إلى الروّية.

 االتكال على بعض األحداث الجيدة.

 قد تظهر بعض المسائل التي تتعلق بأطفالك.

 الظرف الراهن يفرض عليك الحذر.

  سرعان ما يتبدل الوضع لمصلحتك الحقًا.

 عليك باتخاذ االمور بهدوء وروية أكثر.

 أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي.

 العصبية تضرك كثيرًا، فتش عن الهدوء.

عليك بالتردد إلى االماكن الهادئة البعيدة.
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تشرشل ليكون 
أول أجنبي يحصل على 

هذه الصفة.

انتهت الفنانة مي سليم 
من تصوير مشاهدها 

في مسلسل “صانع 
األحالم”، والذي تجسد 
فيه شخصية “مصممة 

أزياء”. المسلسل يشارك 
في بطولته بجانب أروى 

جودة، مكسيم خليل.
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إيـــزي ولــيــل  ــو  ــلـ اوتـ ــي  جـ ودي  ــي  ــش ــرات ــب ــل وف دافــــي 

حفلة جماهيرية للهيب هوب بـ “ربيع الثقافة”

نفذت جميع تذاكر حفل نجوم موسيقى الهيب هوب الثنائي وفلبراتشي ودافي، دي 
جــي اوتلــو وليــل إيــزي والذي من المزمع إقامته على خشــبة مســرح خليج البحرين 
الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء بعنوان “صارت اليف” ضمن 

مهرجان ربيع الثقافة. 

وأصــدر كٍل مــن دافــي أو Daffy، المغنــي 
ومؤلــف ومنتج األغانــي الكويتي، وفِلب 
أو Flipperachi، فنــان موســيقى الهيــب 
المشــترك  ألبومهمــا  البحرينــي،  هــوب 
مؤخــرًا بعنوان “صــارت” أو 9arat، والذي 
عــزز حضورهمــا فــي مشــهد فــن الهيــب 
والشــرق  الخليــج  منطقــة  فــي  هــوب 
األوســط، وأتــي ليتــّوج تعاونهمــا، بعد أن 
الناجحــة  األغانــي  مــن  أنجــزا مجموعــة 
اســتماعًا  األكثــر  قوائــم  تصــدرت  التــي 
سمبوســه،  أغنيــات  مثــل  المنطقــة،  فــي 
شــنو الــكالم هــذا، ال يوقــف. كمــا حققــت 
أغنيتهما “أي ال” 26 مليون مشــاهدة على 
“يوتيــوب”، وتــم ترشــيحها لجائــزة آراب 
نيشــن للموســيقى العربية عن فئة أفضل 

أغنية مستقلة.
المتميــز  الثنائــي  أغانــي  وتخاطــب 
لجمعهــا  والعالمــي  العربــي  الجمهوريــن 
بيــن موســيقى الهيب هــوب، واإليقاعات 
الخليجيــة، واأللحــان العربيــة فــي مزيج 
الهــوب  والهيــب  الــراب،  أغانــي  يدمــج 
الســاخر، واألغاني المنفــردة، واإليقاعات 

المرحة ذات الشعبية الواسعة. 

إنتــاج  عقــد  وّقعــا  وفلــب  دافــي  وكان 
لإلنتــاج،  “آوتلــو”  شــركة  مــع  ألعمالهمــا 
لهــا،  مقــرًا  البحريــن  مــن  والتــي وتتخــذ 
البحرينــي  الموســيقى  منســق  وأسســها 
المعــروف “دي جــاي آوتلــو” الــذي يمتلــك 
صناعــة  مشــهد  فــي  فاعــالً  حضــورًا 

الموسيقى الخليجية. 
وإلــى جانــب دافــي وفلــب، تقــدم “أوتلو” 
لإلنتاج فنان الراب الســعودي “ليل إيزي” 
وكان  البحريــن،  فــي  األول  حفلــه  فــي 
الفنــان المقيــم فــي جــدة قــد وّقــع عقــده 
مع الشــركة البحرينيــة أواخر عام 2017، 
وأصــدر منذ ذلــك الحين مشــاريع عديدة 
الفنــان  مــع  بالتعــاون  ألبــوم  مــن ضمنهــا 
بــروف”. وتــم تحميــل  “ذا  بعنــوان  فلــب 
األلبــوم ألكثــر من 500 ألف مــرة من على 
مــن  شــهرين  خــالل  الرقميــة  المنصــات 
إطالقــه، وســجلت أغنيتــه األولــى “عطــه 
قاز” انتشــارًا ســريعًا لدى المســتمعين في 
المنطقــة. ومنــذ انطالقتــه قبــل 14 عامًا، 
أصبح مهرجان ربيع الثقافة اليوم عالمة 
بارزة في رزنامة الفعاليات التي تزخر بها 
مملكــة البحرين، حيث يســاهم المهرجان 

سنويًا في تنمية قطاع السياحة الحيوي 
فــي المملكــة الــذي يعــد مــن أهــم ركائــز 
اســتراتيجية التنويع االقتصادي لمجلس 
التنميــة االقتصادية. وقــد ارتفعت أعداد 
الزوار الوافدين إلى المملكة على أســاس 
ســنوي، حيــث بلغ عدد الســياح الوافدين 
الماضــي،  العــام  فــي  ســائح  مليــون   12
وُيتوقــع أن يرتفــع هــذا الرقــم إلــى 14.6 

مليون سائح بحلول عام 2022. 
يبنــي  مهرجانــًا  كونــه  إلــى  وباإلضافــة 
جســور التواصــل الثقافــي بيــن البحريــن 
وبقية العالم، يدعم مهرجان ربيع الثقافة 
حيــث  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
تــروج وتقــدم منتجاتهــا خــالل فتــرة مــا 
قبــل العرض للجمهور الغفير الذي يحضر 

لمشاهدة األمسيات الفنية.
هــذا  الثقافــة  ربيــع  مهرجــان  ويحظــى 
العــام برعايــة ذهبيــة من شــركة البحرين 
لالتصاالت الســلكية والالســلكية “بتلكو”، 
ومجموعــة “جي إف إتش” المالية، وبنك 
البحريــن الوطنــي، و”تمكيــن”. أمــا رعــاة 
المهرجان الفضيون فهم شــركة ألومنيوم 
البحريــن “ألبــا”، وشــركة مطــار البحريــن، 
وســوق البحريــن الحــرة، وبنــك البحريــن 
والكويــت، وشــركة “هــواوي”، وبدعم من 
الناقلــة الوطنيــة للمملكــة شــركة طيــران 
الخليــج. ويشــرف علــى تنظيــم مهرجان 
التنميــة  مجلــس  مــن  كل  الثقافــة  ربيــع 
للثقافــة  البحريــن  وهيئــة  االقتصاديــة، 
واآلثار، ومركز الشــيخ إبراهيم بن محمد 
والبــارح  والبحــوث،  للثقافــة  خليفــة  آل 
للفنون التشــكيلية، ومركز الفونتين للفن 

المعاصر.

أطلقت شركة “سناب” منصة لأللعاب ضمن تطبيقها “سناب شات” تتضمن 
ألعابًا أصلية وأخرى من أطراف ثالثة، مثل “زينجا” و”تايني رويال”، بهدف 

الحفاظ على قاعدة مستخدميها الحاليين واجتذاب مستخدمين جدد.

وأعلنت الشركة عددًا من الخصائص 
بالفعــل،  قائمــة  لمنتجــات  الجديــدة 
وأضافــت برامج من شــركة “بونيم/

موراي” لإلنتــاج، و”باز فيد”، وكذلك 
فالتــر للواقــع المعــزز، تشــمل نماذج 
أنهــا  موضحــة  شــهيرة،  معالــم  مــن 

ستســمح للمعلنين بشــراء مساحات 
إعالنيــة يمكن عرضهــا خارج منصة 
ســناب شــات، وفق وكالــة “رويترز”. 
هذا وتواجه ســناب منافســة شرسة 
علــى المســتخدمين والمعلنيــن مــن 

شركات أكبر وأفضل تمويالً.

“سناب” تطلق منصة ألعاب
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1965
مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان.

 1967
أول طائرة بوينغ 737 تقوم برحلة تجريبية.

 1981
اصطدام غواصة نووية أميركية بسفينة شحن يابانية.

 1989
قوات سوفيتية تقوم بقتل 20 شخص وإصابة المئات.

 1912
انضمام منطقة السلوم رسمًيا إلى مصر.
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تواصــل الفنانــة اللبنانيــة داليــدا خليل تصويــر دورها في 
المسلســل اللبنانــي »أســود«، الــذي تلعــب فيــه دور 
البطولة إلى جانب باسم مغنية وورد خال، تأليف كلوديا 

مرشيليان ومن إخراج سمير حبشي. 
في ســياق آخــر، تنتظر داليــدا عرض مسلســلها »أمير 

الليــل«، المقرر على إحــدى القنــوات الفضائية المصرية 
في شهر رمضان، والذي شاركها بطولته الفنان اللبناني رامي 

عياش.

بعد النجاح الذي حققه مسلســل االنيميشن االماراتي »فريج« 
على مــدى ســنوات طويلة، والقاعــدة الجماهيريــة الكبيرة 
التــي حققتها شــخصية ام خماس، اختارت شــركة ســوني 
لالنتاج الفني في اليابان المسلسل ليعرض على الشاشات 
اليابانيــة ناطقا باللغة اليابانية، حيــث عرضت اولى حلقاته 

االســبوع الماضــي، وقــد تعــدى الموضــوع تقديــم العمــل 
باليابانية بل تم تصميم مصلقات على شخصيات العمل ليكون 

في متناول ايدي مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في اليابان.

بعــد غياب أكثر من 30 عاما عن الغنــاء في الحفالت الغنائية 
في دولة الكويت، يقوم الفنان السوري جورج وسوف بإحياء 
حفل غنائي ســاهر يــوم الثالث من شــهر مايــو المقبل، 
بمشاركة الفنانة المصرية شــيرين عبدالوهاب، وذلك في 
قاعــة بدرية بفنــدق الجميرا، ويعتبر الحفــل من الحفالت 

الغنائيــة التــي قلمــا تجمع هذيــن الفنانين معــا، واللذين 
يمتلــكان جماهيريــة واســعة. وكان جورج وســوف قد تعرض 

لمتاعب صحية متعددة خالل السنوات األخيرة.

شيرين ووسوفأم خماس على شاشات اليابانداليدا انتهت من “أسود”



الماجد أفضل ممثل في مهرجان شرم الشيخ الدولي

كشفت المخرجة نادين لبكي انها لم تشعر بالحزن عندما لم يفز  «
فيلمها “كفرناحوم” بجائزة األوسكار، وقالت: “بل أنا سعيدة جداً ألن 

فيلم كفرناحوم شارك في عدد كبير من المهرجانات حول العالم 
وحصد الكثير من الجوائز، باإلضافة إلى ترشيحه للعديد من الجوائز 

وصواًل إلى األوسكار”. وعن لقائها باإلعالمية أوبرا وينفري التي اعربت 
عن اعجابها بالعمل، قالت: “شعرُت بفخر كبير”.

حقــق الممثــل البحرينــي عقيــل الماجــد جائزة 
فــي  هنيــدي(  محمــد  )جائــزة  ممثــل  أفضــل 
مهرجان شــرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
في دورته الرابعة والتي أقيمت في الفترة من 
1 - 7 ابريــل الجــاري عــن دوره فــي مســرحية 
“أكــس او” مــن إخــراج حمزة العصفــور وإنتاج 
مركــز الشــاخورة والتــي ســبق أن شــاركت في 
الشــبابي.  للمســرح  حمــد  بــن  خالــد  مهرجــان 
وحقــق الفنــان الماجــد الجائــزة متفوقــا علــى 
الكثيــر من الدول العربية واألجنبية المشــاركة 

في المهرجان.
 وبهذه المناسبة رفع رئيس اللجنة االستشارية 
المرافــق لوفــد مركز الشــاخورة الفنــان عبدهللا 
ملــك خالص التهاني والتبريــكات للنائب األول 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس 
ذوي  لرياضــة  البحرينــي  لالتحــاد  الفخــري 
العزيمــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة  
على دعمه للمسرح الشبابي والى وزير الشباب 
والرياضة أيمن المؤيد والى كافة فريق العمل، 
منوهــا إلى أن تحقيق مركز الشــاخورة اإلنجاز 

الدولــي يعكــس االهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه 
ســمو الشــيخ خالد بن حمــد للطاقات الشــبابية 

المبدعة.
وقال العصفور عن العمل: “تدور أحداث العمل 
حول شــخصيتين تشــكالن نقيضين، فكالهما 
يعكــس صــورة اآلخــر في أبشــع نســخة، وذلك 
بعيــدًا عــن الســطحية، كونهما عشــيقين )رجل 

عديــم  يصبــح  منهمــا  كل  فجنــس  وامــرأة(، 
الجدوى أمام الطابع اإلنساني لحالة االختالف 
أو نســبية الخيــر والشــر والتفــات البشــر دائمــًا 
وأبــدًا لنقــاط الخــالف عوضًا عــن التركيز على 

نقاط التقارب”.
وأضــاف: “يعبــر العمــل مــن خــالل مقاربــة غير 
الســوء  فــي كثيــر مــن األحيــان عــن  واقعيــة 

والشــر الموجــود في ذواتنــا البشــرية والكامن 
فــي نفوســنا، وعــن ضــرورة التعامــل مــع ذلــك 
كأمــر واقــع ال إنــكار وجــوده، فيبحــث العمــل 
عــن المعنــى اإلنســاني لالختــالف متجــردًا عن 
االختالف الجنسي، فالشخصيتان متشابهتان 
جــدًا كبشــر لحــد االختــالف، ومختلفتيــن جدًا 

كبشر إلى حد التشابه”.

الثالثاء
9 أبريل 2019 
4 شعبان 1440
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بعنــوان المســرح يتكلــم بلغــة الحيــاة، تنطلــق اليــوم )الثالثــاء( فعاليــات مهرجــان البحريــن 
المسرحي األول الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وهيئة البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون 
مع اتحاد جمعيات المســرحيين البحرينيين على خشــبة صالة البحرين الثقافية، وسيســتمر 
لغاية 14 أبريل الجاري، وتكريما للفنان الكبير الراحل إبراهيم بحر ودوره الرائد في مسيرة 
المسرح البحريني سيفتتح المهرجان بمسرحية من تأليفه بعنوان “امرأة في الظالم“ إعداد 
وإخــراج حســين عبدعلــي، وتمثيــل ســودابة خليفــة وحســين عبــد علــي ومحمــود الصفــار، 
والموســيقى والبيانو محمد المرباطي وتشــيلو حامد ســيف ومســاعد مخرج باســل حســين، 

واإلنتاج لمسرح الصواري.

مســرح  فســيعرض  )األربعــاء(  غــد  يــوم  أمــا 
تأليــف  مــن  ثقــاب”  “عــود  مســرحية  البيــادر 
صابــر  عبدالرحمــن  وإخــراج  الصقــر  جمــال 
وإشــراف عــام عبــدهللا الــدرزي وتمثيــل كل 
قطــب،  هبــة  العلــي،  فاطمــة  بوصابــر،  مــن 
فيصل الخالصي، شــهد قازاني، ســينوغرافيا 
عبدالعزيز شــريف، منفذ الديكور فتحية انور 
ومنفذ اإلضاءة عيسى خليفة واألزياء إيمان 
المال والموســيقى والمؤثــرات الصوتية زكريا 
قازانــي  ويوســف  عجاجــي  وحســن  الشــيخ 
وخالــد رشــدان وباســل زينل والمكياج ســارة 

الشايجي ومنى الدوسري.
ويــوم الخميــس الموافق 11 أبريل ســيعرض 
صيــف”  مطــر  مســرحية”  جلجامــش  مســرح 
تأليــف علــي الزيدي وإخــراج عبــدهللا بوزيد، 
وتمثيــل نــورة عيــد وعلــي مرهــون وتمثيــل 
وروان  الشــوملي  عــادل  الظــل”  “الســلوت 
كفــى  البدايــة  واســتعراض  عبدالرحمــن، 
ومصمــم  فقيهــي  عبــدهللا  واإلضــاءة  حميــد 
يعقــوب  وجعفــر  العميــري  أحمــد  ديكــور 
الصايــغ،  آالء  والمالبــس  واالكسســوارات 

الجــارج  ســالم  وموســيقى  عفــاف،  ومكيــاج 
ومســاعد المخــرج فهــد الــزري واشــراف عــام 

عبدهللا البكري.
بعــرض  المهرجــان  فعاليــات  تتواصــل  كمــا 
مســرحية” ســكان الطابــق األرضــي” لمســرح 
العلــوي  هاشــم  وإخــراج  إعــداد  مــن  الريــف 
عــن نــص “ لعبة المــوت” لوجين يونيســكو و” 
صنــدوق الرمل” إلدوارد البــي وتمثيل الفنانة 
ريــم ونوس والفنان ابراهيــم البيراوي ونوف 
الجمعــة  يــوم  وذلــك  الســعيد  واحمــد  ســبت 

فيمــا ســيعرض مســرح  ابريــل،   12 الموافــق 
أبريــل مســرحية   13 الســبت  يــوم  الصــواري 
صالــح  أميــن  الروائــي  تأليــف  مــن  “حيــدر” 
وإخراج محمد شــاهين وتمثيل الفنان القدير 
وصالــح  قمبــر  وايمــان  الســعداوي  عبــدهللا 
الخير وســينوغرافيا علي ميرزا والموســيقى 

لحامد سيف وإلقاء شعر جمانة القصاب. 
وســتختتم عروض المهرجان مسرحية “نعال 
النوخــذة” لمســرح أوال يــوم األحــد 14 أبريل 

والعمــل مــن تأليــف يعقــوب يوســف وإخراج 
جمــال الغيــالن وتمثيــل أمين الصايــغ وعادل 
شمس وحمد عتيق وحسن العصفور ومحمد 

شاهين.
 وتحمــل الــدورة األولــى مــن المهرجــان اســم 
الفنــان  الفنــان إبراهيــم بحــر تكريمــًا لعطــاء 
الراحل وتقديرًا لدوره البارز في إثراء الحركة 
المسرحية البحرينية، ولجنة التحكيم مكونة 
مــن الدكتــورة نرميــن الحوطــي مــن الكويت، 

وعبدالغنــي داوود مــن مصــر، ومحمــد ســيف 
من العراق.

للمســرح خصصــت  العربيــة  الهيئــة  أن  علمــا 
فــي  الفائــزة  للفئــات  الجوائــز  مــن  مجموعــة 

مسابقة المهرجان وهي على النحو التالي:
- جائزة الهيئة العربية للمســرح ألفضل ممثل 

)دور أول(: )1500( دوالر.
- جائزة الهيئة العربية للمســرح ألفضل ممثل 

)دور ثاني(: )1500( دوالر.

- جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل ممثلة 
)دور أول(: )1500( دوالر.

- جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل ممثلة 
)دور ثاني(: )1500( دوالر.

ألفضــل  للمســرح  العربيــة  الهيئــة  جائــزة   -
لتأليف موســيقي ومؤثــرات صوتية: )1000( 

دوالر.
ألفضــل  للمســرح  العربيــة  الهيئــة  جائــزة   -

سينوغرافيا: )1000( دوالر.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل تأليف 

مسرحي محلي: )1500( دوالر.
ألفضــل  للمســرح  العربيــة  الهيئــة  جائــزة   -

إخراج: )1500( دوالر.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل عرض 

مسرحي: )5000( دوالر.
“بانورامــا  بعنــوان  فكريــة  نــدوة  وســتقام 
المســرح البحرينــي في مئة عــام”، إلى جانب 

ورشة للسينوغرافيا. كما يشهد المهرجان 
اســتضافة فنانين مسرحيين من عدة 

دول خليجية وعربية.

بروفات “نعال النوخذة”جانب من بروفات “مسرحية أوال”

نورة عيد ومسرحية “مطر صيف”

سودابة خليفة في “امرأة في الظالم”فاطمة العلي ومسرحية “عود ثقاب” بروفات “عود ثقاب” مسرحية “سكان الطابق األرضي للريف”

انطالق فعاليات “البحرين المسرحي” اليوم
بحر ــم  ــيـ ــراهـ إبـ ــل  ــ ــراح ــ ال الـــفـــنـــان  وبـــاســـم  ــيــة  مــحــل عـــــروض   6 مـــشـــاركـــة 

أسامة الماجد

أسامة الماجد



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:01

 11:40 

03:10 

05:58

07:28 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الحادية عشرة - العدد 3829

الثالثاء
9 أبريل 2019 

4 شعبان 1440
albiladpress.com

local @albiladpress.com

مغامران يسيران على أسالك ممتدة أمام دير 
إماوسيكي في براغ، جمهورية التشيك )اف ب(

اقترحــت بريطانيــا، أمــس اإلثنيــن، تطبيق قوانيــن جديدة لســالمة اإلنترنت من 
شــأنها فــرض عقوبــات علــى شــركات التواصــل االجتماعــي والتكنولوجيــا، إذا 
تقاعســت عــن حمايــة مســتخدميها من المحتــوى الضــار. وأدت ســهولة الدخول 
إلــى المــواد الضــارة، والســيما بيــن صغار الســن إلى تزايــد القلق في شــتى أنحاء 
العالــم وزاد االهتمــام بهــا فــي بريطانيــا بعــد انتحــار تلميــذة عمرهــا 14 عاما قال 
والداهــا إنهــا أقدمــت علــى االنتحــار بعــد أن شــاهدت مــواد على اإلنترنت بشــأن 
االكتئاب واالنتحار. وتبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق 
للتحكــم فــي المحتــوى الذي تعرضــه منصات التواصــل االجتماعــي، والتي غالبا 
مــا ُينحــى باللــوم عليهــا فــي تشــجيع االنتهــاكات وانتشــار العــري عبــر اإلنترنــت، 
وعلــى التأثيــر علــى الناخبيــن أو التالعــب بهــم. وأدى البــث الحي لجريمــة القتل 
الجماعــي التــي حدثــت في مســجدين في نيوزيلنــدا على منصات فيســبوك إلى 
تأجيــج هــذه المخــاوف العالميــة فــي اآلونــة األخيرة. وستنشــئ الحكومــة أيضا 
جهــازا تنظيميــا لإلشــراف على هــذه القواعد. وقالت فيســبوك إنهــا تتطلع للعمل 
مع الحكومة؛ لضمان أن تكون اإلجراءات الجديدة فعالة مكررة موقف مؤسسها 
مــارك زوكربــرغ بــأن هــذه اإلجــراءات ضرورية؛ كي يكــون هناك نهــج موحد عبر 

منصات التواصل االجتماعي.

قوانين بريطانية جديدة 
لـ “السوشيال ميديا”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الطرف اآلخر

حاز رد وزارة الصحة على مقطع 
فيديو مريض السكلر المستلقي 
فعلــه  مــا  بوصــف  األرض  علــى 
المريــض بأنــه “تصرف غير الئق 
وإســاءة مرفوضــة” أعلى معدل 
تفاعــل علــى إنســتغرام “البــالد” 
المستخــــــدم  وقــــــــــــال  أمــس. 
يعقــل  “هــل   @wadian_bh
مريــض؟  حالــة  يرفــض  دكتــور 
نأخــذ  الدكتــور..  رد  ننتظــر 

السالفة من الطرف اآلخر”.

مدرس ثانوي في لندن ال يقرأ وال يكتب
يبــدو أن عائــق القــراءة والكتابــة لــم يمنــع 
فــي  النخبــة  مــدارس  مــن  ثانويــة  مدرســة 
لنــدن من تعييــن فيصل أحمد مدرســا فيها، 

بحسب ميل أونالين البريطانية.
فقــد منحــت مدرســة ســانت تومــاس مــور 
الكاثوليكيــة فــي وود غريــن فــي العاصمــة 
البريطانيــة الضــوء األخضر لبــدء العمل في 

وظيفة مدرس.
تدريــب  برنامــج  قبــل  مــن  القــرار  وجــاء 
المعلميــن “علــم أوال” )تيتــش فيرســت( فــي 
المدرســة، وذلــك علــى الرغــم مــن “معاناتــه 
التــي  والمشــكالت  الكتابــة”  فــي  الكبيــرى 
يعانــي منهــا فــي قــراءة وفهــم االختبــارات 

المكتوبة.
لكــن بعد أيــام قليلة على بدء عمله مدرســا، 
لنــدن،  شــمالي  الواقعــة  المدرســة  فــي 

استدعته اإلدارة وأوقفته عن العمل.
ويبــدو أن فيصــل أحمــد يعانــي مــن مــرض 
“خلــل األداء التنمــوي” )ديسبراكســيا( وهــو 
مــن  مزمــن  عصبــي  اضطــراب  عــن  عبــارة 

مرحلة الطفولة.
وأبلــغ فيصــل المديــر مــارك روالنــد بأنــه ال 
يقــدر علــى الكتابــة ألكثــر مــن بضــع دقائــق؛ 

نظرا لما يسببه من ألم، بسبب المرض.
يشــار إلــى أن “علــم أوال” عبــارة عــن برنامج 
الذيــن   المتميزيــن  للخريجيــن  اســتقطاب 

يتقدمــون للحصــول علــى مؤهــالت التعليم 
قــدرات  ويظهــرون  الدراســة  فتــرة  أثنــاء 

متقدمة في هذا المجال.
فيصــل  رفــع  عندمــا  الفضيحــة  وظهــرت 
أحمــد، وهو في الثالثينات من العمر، دعوى 
االســتقالة  بســبب  المدرســة  ضــد  قضائيــة 
القائمــة علــى التعســف والتمييــز القائم على 
جــراء  باســتقالته  تقــدم  أن  بعــد  اإلعاقــة 

الغضب.
الغريــب فــي األمــر أنــه كان مقــررا أن يقــوم 
وال  القــراءة  يتقــن  ال  الــذي  أحمــد  فيصــل 
كان  النصــوص،  فهــم  مــن  ويعانــي  الكتابــة 
مقــررا أن يقــوم بتدريــس مــادة الدراســات 

نظــام  فــي  األول  للمســتوى  االقتصاديــة 
بريطانيــا  فــي  العامــة  الثانويــة  شــهادة 
المعروف اختصارا باسم “جي سي أس إي”.

وبينمــا رفضــت لجنــة التوظيــف المركزيــة 
فــي لنــدن مزاعــم فيصــل أحمــد وأســقطت 
القضيــة، أظهــرت الوثائق أنه خســر الدعوى 
مــارس  أواخــر  المدرســة  ضــد  القضائيــة 
التعليــم  برنامــج  الماضــي. واعتــرف جهــاز 
أوال، الــذي اعتبــر الرجــل مناســبا لممارســة 
مهنــة التعليم، بأنه لم يقم بإخطار المدرســة 
المعنيــة بالحالــة المرضيــة التــي يعاني منها 

فيصل أحمد.

كشــف عســكري متقاعد كيفية حصولــه على ما 
وصفــه بـــ “ثــروة” مــن البحــث فــي ســلة القمامة 
الخاصــة بمؤســس شــركة “فيســبوك” الملياردير 

مارك زوكربيرغ.
ووصــف جايــك أورتــا، الــذي يســكن فــي شــقة 
صغيــرة قريبــة مــن منــزل زوكربيــرغ فــي ســان 
فرانسيســكو، نفسه بأنه “صائد كنوز”، على رغم 

أنه يعمل بدوام كامل في البحث في القمامة.
ويمتلئ االســتوديو الصغير الذي يسكنه جايك، 

البالغ من العمر 56 عاما، بالكثير من الموجودات 
القمامــة،  فــي  البحــث  مــن  التــي حصــل عليهــا 
خصوصــا من منزل زوكربيرغ الذي تقدر قيمته 
بنحــو 10 مالييــن دوالر، وفــق ما نقلت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
عــن  “فيســبوك”  شــركة  مؤســس  منــزل  ويبعــد 
االســتوديو الذي يملكه جايك، والذي يســتأجره 
بدعــم من الحكومة األميركية، نحو 3 مجمعات 

سكنية.

ومــن بيــن الموجودات التي حصــل عليها جايك 
مــن منــزل مــارك زوكربيــرغ، مكنســة كهربائيــة 
وكيــس  القهــوة  لصنــع  وآلــة  شــعر  ومجفــف 
كبيــرة مــن المالبــس الفاخــرة التــي تخلــى عنها 

الملياردير.
وقال جايك إنه يجني بين 30 و40 دوالر يوميا 
المــواد  300 دوالر أســبوعيا مــن  أو مــا يعــادل 
حاويــات  مــن  عليهــا  يحصــل  التــي  واألشــياء 

القمامة.

متقاعد يحقق “ثروة” من قمامة مؤسس “فيسبوك”

مدرسة سانت توماس مور أوقفت فيصل عن العمل بعد أيام
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